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 بحم 2ساا اچ
 کرجکب یاهتیل امیو مو دا

 اد هکیدوطب تسا کف د 1 ودت

 ار

 هجراغب دون اد ناخن

 رد یاهدننک تحا دان قب
 ح بان
 رس ی 9 تسا هدش ملبن ما ات و 1 وعت بجوم

 ملی۶ نیاب تین یدا ودیماو تب

 لفاح«همهرد نایکیجاخ یانآ رو
 همه ابیرقت و دزادنای رج فلتدر
 هدام] ملیف | رتد وژ هچ رهدنتسهنانعر
 ددومدد هکت [ اب نونک مهلوءاسدوش

 لوقشما دیدش ام روشرد نانولع 1
 رگیدملیف ود یکی هیچت تامدقم تسا

 رف زیئار دنچاپ نیضدد ودزاسیم مها
 ویدوتسا رد ملیف هیهت یارب هکر

 دنمقالع لوءاس رظظنتحت و ریژآ
 ابوک و دشابیمه رک اذملونغم دننه
 یاقآ اب ناشبا تارکاذم الن
 ددصرد زین لبقلاسزا هک نابنراش
 را رق وهدیسر ناباپب دوب یداک نبچ
 « یشح و هتش رف » مایف_یدو زب هک سا
 دننکع ورش |»

 یسواک رتک دتیلامف دب دحل

 ملیف هیهت یارب
 یاثآ امراکمهو ماطتسود

 زا هکلبق هام دنچزا یسواک شد
 تف رک میمصت تشک زاب اپ ورا رلع
 نونک ات و هنک هیهت یدیدچ ملبف اصخخ
 ا3 تاماقم نتخاس مهارد مان »
 هم ایوک ه دوب دوخ داک 4

 |رووخ ملیف یدوریو هدش ۰ ۲ » هدامآ
 ات درک ..دهارخ 4

 4 ترا رک دنا هتفه نیارد دیورک لصاح اب
 یاقآ ابناشبا لمف.تار

 < یئا رحص هلال» و یادش
 رد ملبف هکشب وا درازازونم

 دک دهاوخ هیهن ۶
"۳ ۳۷ 

 مولمنتسارا رق هچا نآ عوضوعو
 نایاقآ هک میداد عالطا طقن تسین
 اد یکستچیل ژرژ و یذا روش دیحا
 یداکسه ملبف نبا هیهتدد یسراک

 ناشداک ی ارب ابوک و تشاد هنهاوخ
 دارفا رظن وا یمیسو هیمزو رداک
 د اهد رک میظنت حالصبد

 ! فیقوت
 اد نزادخو) ملیق هتشذک هتفه

 دود داهچ هکنیا ژا سب (دیرفآ
 هداد شیاس مدرم میظع لابقتسااب

 زا رگید تداسب ایو فقوت دش
 یضمب ندوباداد تلمب نآ شیامت

 . + دعآ لمس یریک و لج اهزبچ
 ماگنه رسما نیلوئسم ایوک

 933 و مق (نوصاس)
 ) نی

 نا ريا یئامنیس یوک
 یرثه یاهتل امف هناتخیشوخ

 تبثم قبرط دد ابیرقن یلامنیس و
 فلتخمیاههنیمز رد و دبایم هعسوت
 تیل اعف همسوتزوظنمب یبلاج تامادقا|
 تامادقا ژایتبو دوشیم ماجنا اه

 یوک سیسات هجوت دوخرد و مهم
 «ناربا یئانیس و زوجم و نردم
 تمه اب كن و یکیدزل دد هک تسا

 ریدم و ژابتما بحاص

 نایتسلاگ روریاپ
 یداکسهاب

 تراهک (ت رب ور

 لابر۱۰ هرامعت

 ۵نفلت__ روصپچ

 زرز و میفد خرهاشرتک د ناباقآ
 یلصفم و بلاج هشقن اب یتسنچل
 یدنقالع اب و هدش یراذگنابب
 هتفک « دنتسه نآ نامتخاس لونشم
 تالبکشت نیا تمسر دوج واب دوشم
 لاسات دش دهاوخ ناوارف ششوک
 ةدررگ یداورب هرهب هدام] دی
 روب زم تالبکشت داجیا زا روظنم
 یارب زهحم و هدامآ یرهش سیسات
 رد و تسا فلتعم یاهملیف هیهت

 یتامنیس حیحص تیلاعق هک اجکر ه
 زور زا ارتالیکشت نیا داد ووجو
 تامادقا ریاسدس و هداهن ناب لوا

 دن | هتخاد رب
 ووک دم ناباقآ هک هلاح

 ددوهتبا دا دمدقنیل وا دوخ راک یارب
 لذبذا تسا دیما دنا هتشادرب مهم

 یرتشی جراخم هچرگ|تقدو هچوت
 اتغیقحو دننکن یهاتوکدشاب هتشاد
 هکنآ طرشب دن زاب یدنهو رب ] رهش
 «۱شدا وبد دنکشن رسو

 زیمآ ریدقت یاهتیلاعف
 هیقاثیمیاقآ

 ملیف هتفه نیارد هبقاثیم یاقآ
 هکار <مونجدد ینیشن بشو بلاج

 شیاش هدرک هببت یدنموریآ اب
 سم

۸ 
۷۷ ۳ 

|» 
رذآ۴ هتک -۱۳۷هرامش-م راهچلاس

۱۳۳ 

عل ٌژاساب اکرهج ون« نابایخ هراذالحم
 ل

 لایر ۵۰۰ هنایلاس لا رتشا

 اهبن دناوخ یزاسروا ر ۳۵۰

 یرداتفرگ دوچ هاب و تحا هدراذگ
 صوصت دداد درومنیارد هک ناوارغ
 اب نیلوا یارب یو هک ی تامادقااب
 «داد ماجنا ملیف گی شیامن یارب
 و بلاج تامادقا لوفشم,تعساما
 نآ نیرتمهم هک ت سا ینیوت هدن زرا
 بوتسا حاتتفاتامدقم نتخاس مهارف
 ا هک تسا یکدزب و زهجم یوید
 دایزحداخمو یدنقالعاب لبق اهتدم
 مالطا ربا ...تخاسیءءدامآارنآ
 همان رب و تالیکشتویدوتسا نبایارب
 ودیدرگی زیدحرط یمظنمو لصفم
 ماجنا یکدب نشجاب رب نآحاتتفا
 ذع دهاوخ

 !هجراخب ترفاسم
  نادتمونه ژاهک یناحب- یافآ

  یاربهتفه نیاردهنشابیم ران نسیدق
  لثلاتیا مزاع یرته دومارد هملاطم
 دود ءام ۳ تدم ناشیا . هنشابیم

 - دومل دنهاوخ تماقا ابلاتبا
 .ویجب جرج

 «دلروب وز رد لامسا»

 ! دن ربیع فر رشت ناداب اب
 یلا های داقتانب عالطا رباب

 مدنب ون ین دمنیسحیاق آ اهل انس رهش

 ۲ ات تعصخ تا
 .لامسا»شیادن هتفرگ مییصت ,نوذاپ

 شیاسن مقومرد هک ن آ تاداقت
 م وطن تحنادوب اداد نا روت
 ناسرهغ دنچ رد دوخ
 الا فاب ]نآ نیل وا هک راذکب
 ٍک یدارفزب اشیا ابوک و

 . متدوترییقت اب اد «كدویوبت رد



 ی

 یندآ راکهاش كر
 راک < «جیوهکت وب یتک رس»

 هکی وروش یانیسشززااب نادرک
 نارهت رد وا زا «وللتاو راعهاخ
 بأتکژ ادراد میمصت دمآ زدشب اش
 - اتسادارودونت قورعم رت) «هلی]و
 یملیق سو رردقلأع هدنسب وت یکسوب
 نادرکاشژ سوکت ویو دنک هیهت

 یاتیمراذک نابنب (دیقف) نیتشت زی
 هجوت ابو دوریم راس ۰ یوووش
 «رللتاو ملفردوا راک كسو هوحس
 دنم رتهنبا هک تشادنانسطاناوتبع
 ووحسمتزدق تسناوت دهاوخ گرزب

 یورب اد یکسوسیاتساد ملق هعتنک
 دیابث سکمشع هدرپ

 دوشیمكبد زن راکسادع وع
 -مسلیق درومرد«میاتزو هلجم

 بصت راکسا هزیاج لاسا هکبتام
 اما رمتخم تحب دش دهاوخ اهبتآ
 ار لیذ یاپبلیف و هدوت یعماج
 یداآ ناو دوخ سدحو هقیلس
 یاهرثهومولعیمداک 1 )زئاوجزا هک
 یموح هدنیآ سزامءام رد (ابیس
 تساهد رک یف رحم تشاد دنهاوخ

 «هحلسااب عادو»-

 ینادرک راکب وكيت زلسد, وید .رثآ
 كار ملف نیارد - دودی وزلداچ
 ستالوبمآ هدننار شقن دد نسدوح
 ساح لد لدا للماانیب كتجدد
 زت وج رفینج و درادهدهعرپ یرتوعو
 ابلاتب | ردا ر یسیلکن | داتسرپ كب شه
 لدرد اکیسدوب روتپوو دنتبم یزاع
 دوشیم رهاظ یئایلاتیارسقا
 «یناوک دور زا رفرب یلپ»س۴

 هتجرب نادرکداک نیلدیوید رث)
 . ندلوهمایلیو كارتشاپ و یمیلکنا
 راتآذا رثیک و اه هیدن
 ب ف نما دد یک 8 یر م داش ۵۷ لاس دز

۴9 

 نیییخ
 روت ا نی رتپب زاخسا هزیاح تس

 اب هک رته نیا تیص ادلاس

 كرامرت «نوتی ناکم»-۴

 دبآیم رظس هک
 نیا . دشاب یلوسم

 نم وتدب ول ورت رتانهل تک ر شاب ملی

 ووطت ] نوساز

 رای دات

 یشناسک و هدش هیهت دنلکناوبت رد
 ۰ مچ نچ مچ هح

 شیامن لاس نیلوا نشجرددات لکیامورولرت تبا زیلا /
 « ًایئدرود زور داتشه » ملیف

 وماباوآ شام ٍّ ِ ۴ ررب تینف وما! « رول تبازیلا» ابیز هراتس ورایلیم مه دان لکیام یص#غ ت
 بر ز نون او هدش ورب ور نا درب

 ملیف یشبامن لاس نیل وا تسانما ۳ . نراد هما دااول د هر زا یاهرهد ارد نیت وماب یآ ی امن نونکات هیهآ زور زاو ۲

 دا زار ر واوآ تبازیلا هک

 اب اررولیل تبازبلا قوف

 ایت زا ۳

 مو زرپ میورف دب دی راد 9

 وومل حانتا ارروب زم نش+ شوک نبات ووب هدش هیهت ولیک دصناب نزوورته جن عباد یگ رب ثكيک نمصردو ی «رولیت تبازیلا» و «دات لک ۶ ایانعآ و ناتسود فرط | یلایاده . «اید رود زور د ۷ ۷ ز ادص»
 ۲ . دینک یم هدهاتم شدازون لطور-هه قافق

 دنکیمباصیلخ نآ یود سک و ف

 -وشوج را «ا ران وناس»-۴
 رورت دا و یتایک لوصحم ۰ ناک ولآ
 را دعب هک یناک رمآ ناژاب رس هزاب
 ینیاژنآ رتخداب مودلللانبب كنج
 هبتنامر هژوس اب دنوومن حاورر
 ودنا رب نول رام تکر شو دوش قم

 زیاوج مهم یاهدیدناک زا نآ رد
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 لوصحم «اندرود زور داهته#

 یهوکشاب یغج نمض لبق زوردنج

 رب وص رد

 یاس یا
 27 رلیف نیادد - تسا ریظن یع ۳ اس
 "ریو هک امنیس هشبپ ره كي
 7 ,رلپ رموهب تهایشب
 روشهجاوع مر تم ریف یابتیقنوم ۱۳۱ اب و زاطتت | هک تسا تب روس

 نیلپاچ زا داقتنا
 دیلی دتازبل هلجم

 ریایرغآ «گدویویتدد یناطلس»
 زارق داقتا دروم ادنیلب اچ یل داچ
 نبا دقتمرلتابتربپاد - تسا هداد
 زا ابن اد نیلباچ ملیف هلجم
 از آ هکلب هدادت صیخشت یا هتسج رب
 یرتهشژوادقاف یل امنیس رظن هطقت زا
 دوشیم منش نبچ دا دافتن !تسا هتسن اد

 نباژاملیف نیاندیداب نم...
 همر تهی هک مدشرنانم تخس تباب
 وب و ره تسبت رداق رکید رزب
 ههرناشت لوبق لباف یوحنب | ددوخ
 هتکستباث «كروب وب دد یناطلس»
 نیا هیورحت نودب غوبت هشید هک
 زاد هک يلاهملين رد دیابت اددرم
 وجتسچدن |هدشهیهت كرزب دون انکبد

 6 دن هرگیبن وجم اهءرطاخزا و هوشین اف اهنآ تر- و تمطع 0 هک ت سا هتفهن یتماص



 یربعآ نیهو وب دع و در
 نویسم

 ۲۹ < نآ شورق و هد
 ۱ *ج قاب 3

ِ_ِ  

 هدومن شو رف دال دن ویلبم ۲۷ 5 دن <.
 زایوو زب ملیق نبا كش «ننام و,

 خی وات ملیق نب رتش و رغ نه ویو جم مبانی
 و ها و < هزاپ

 ر امترو تاتسلگت 1
 یوصتسج دد ناسلکنا رد نو ر

 یاهزیم 1

 ست زال رسد وب اب ۱2
 رتسکلأ و لیه؛تکسه ویدونسا یارب

 فرصتمنآ یزاب و هیهتزا

 دن دیو رک ْنادیم هداو ت
 راک 1- دوخهیهت ناتسلکنار»

 ول وری و ۱

 ره بو رارق الاحو دیدرن باختاداکتیا یارب «دا

 ووشع و رشنانسلکت ارد ربعاون هامرو نآ یر اد رم ی

 هدتبون 4 ناکیتاد سرت > ملبف ناکدن زا,
 اصهع زین | رتآ یوب راتسهکد نتخاس دعاقتم ار همان ای

 ژا ری رب هلجم كي ربخم هب ناکستاد اریغا . دنک رخ

 كيیا رب هک دوب یراب نیرخآ و نیلوانبا »دوب هتک

 «متشون وب دانس یلاکس رمآ ءدننک هیت
 ملبقب «نامتربلدو اهتیا همه دوجواب یلو

 ۷ هک ددادیم داهظا اضب رصو تسا زا وهبما یلیخ دوغ
 دهاوخ هجا وم د رجم نادرم یت اب ویتدامربطن یتبترم
 یسیلگنا نا راکت ربخ اب دوخ هبحاصم رد «نآم» . هک
 مات یسلیق اکی رمآ و د لبت یدنچنم » تسا هتک چ
 نآ ناکشیب رنه هک متخاس «نوران تخدد ربز یره)
 دن ووب زتیک رب ین وتنآ و نولابرم
 وزاما روشک تاشباف
 اب

 هزاوادیورت نودب
 دن |مدشرت زابلدو سا ورتک ربا ناجروناس هزورما یلد داهبن ش ءژاچ)لیت لاسدنچ دو ملیفنیاب ین

 اکیرمآ رداتور لا
 نلاسرو هدن "7 زاهب
 و دوشیء دا زک رب را ییمرا رک رب ان ورلب دانا زا یا 7 وج قاه تهیدوم» مثبت ژا لا ویتسف ۶
 (۱))۱۳۲۱ یبیلکتا دنمرتم تس ر یووا#
 ۳ یاومو۲ زظفف (۱۹۰۳) ۲ ار ها

 یداب نیتسعن نیا - . دش دنهاوخ ها
 لب بیصت قوف هوم فرطزا ید اه در

 ووشیم یاب 7
 یا لاح2

 نیدنچ یو راک رمآ دد ۳ و
 ناتسلکن اب یوورب و تساد

 اسلیق :فاتخم .یاهوردوتسا هب .کرافن

 رضاح لاح رد هک یاهتسجوو زاثآا

 ملیف ما
 : ناتسلگنا

 شوماخ نشد

 ناگشیپ رنه

 یادم دیک 7 - و مار [ناد ید راهسن دال
 تار تساتماژ- دنالیم ید نو روک یلب :تشذکر س
 زن دیک وامدج نوف هک ود

 زرفس رثیپ - سیا رب سس نور
 شک ناف ربل آیدا. یساع] زتفتاروتس»

 : همنا ف
 ءوروژ یر .- هبلس یب-رفبت وف ی و ِ ِ ۱ راط2۱ رد ۳

 هب وب نفیتسا - یلا وژدیل ۱و و اب تب تب رم یم اتهمناخ و رف رهاوج

 ووزا رب - نان ات و رتسکم ماد 6م رکم)

 : ایلاتتا

 ویفابشان اسو رز وآ وسهژ وخ ءژوایم

 و رب مای ربم - بسووب وتو ابشبا رو تالیطمت

 سات رس لا - یلادنیلب تیدورفآ

 : ور
 نسنتس رکن ای- گزوبوآ  هکجوکتایهامیتح

 : دل وس

 نیل وئهی رکنیا - مورتسونسادوتکبو .  یشحویگن رفتوت
 بوک ازرلی - فربمو رتسافل وا لابع ترفاس

 ِ یندزاتا

 توا زک ناج - رولبتترباز واب گرت رب

 ,یلصئ آر یب - یکی ند لاحشوخیوردنآ

 زن ومپسنیج - بید وکب رک كدرب دوشک

 سبت زکی ن وت . سالک ا درک هكتبک و

 رگیانسادور .- نوسپم زمیج تشحو هاب رف

 زییک رب ین وتتآ - ثوب یلرش حاددا لالد

 هک ریس نیچ-هیوبتدب وید-زاکادوبد مغ رب مالس

 هیلاوش سیدوم - نوداکی لس یژیز

 هبا وب لواش - رثیارب لوب ییابدد دزد

 رگ زابیزوس - یسر رت ریسپسا اش مهوگب دورف

 هاتسا ترباد - لاک اب ندول امنعع

 رسا رب وناسو» - دونکی وتبم ما ژآ سوناتا بونچ

 دن وشیم هیهت

 ناهجهش و راهچ رد کد

 نادرگ راک

 دلب اچ ین ماپلب و

 دن البم ید

 ور ون ناج

 ییازویرام

 تیک ین وتن ۲

 مزکلاوبا

 میدا وءژ ور

 اون هو ودنا

 سوز وکسن | رم

 نی راک وب زام

 نساژروت

 نستتسب رکت داهس د زلبن

 نسک رب دامکشبا
 هت وقک هیت رب و رب رو هسال

 شب دابتریاد

 هیکل کیاع

 رثبا و مایبو

 رچیلن و زاجب رد

 نوتسا و رهنا

 ین وتت آف زوج

 رکن رب وا



 999۰با ار ۷ میترا یر وای نوا
 ۳ رد و وب
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 ۳ ۱ رد ۳م و دلش تأ حر لاذتا زا زا ار نا ربا یامتس هکیدر ی
 شیپ ردآ دانا ک  نت ر ن ر >) حج ۱ ۱ مارامنیس یتامدقم ژاکب رمآ یاهملیف نیرتهباب نم یاهملیفرگبد لاس هسات هحزاذح ِ )یاد ۱9م یزب اد ه ۱۳ ۶ 8 وفا هجرد یتیدت بش ملیف هدننک هیهت هیقاثیم ۳ ۱ یدردیآهیدب یا ۲ 1 ۱

 رو 2۵ لادد مد خدلاب و تف رک ً دوب مهاوخ موکحم نا ربا تلم هاگشیپ رد دنکن یربارب
 رس رم ملیف كب هبهت داکب و ی جو جو جو جو جو جو جو جو جو جم

 7 اهظا نینچ تبحص اجهیه اه
 ینیشل بش»

 وعم+ نایب هبقاثیم یده

 ی هزادا ن روذک ترازو ملیف هک هتشذگ )ورود یکید
 یامز ام ث اص تاشب امن یربثک هدهو دمآ هدرپ

 یا دنتفأتش نآ ندسیدب

 تاشب امن نویسیم؟ مید رعد و دمتسم و رکثب« یدرم

 یاهششوک تاشپ امن هدادارگید فرل
 تسد هبق ایه یاهمان ریدقت یطزین دوشکتدازو

 ربدقت و درک بیجب هدروآ لس قب وذت هبفانیم صغشزا

 ناکدنن اوخ هک داد ریتسخا یاربو تس

 ظحالملب افم هحفص تلود یابلوا قبو دروم یسراه

 تسا یژداب و لماک هناشن همان متف رک مبمصت لصا نیایود .دشمقاو
 یموب یامنیس تمنص تف رشپپ نیبع ندب دی بااطمز۱ یاهداپ

 فالخ رب تلود دهدیم ناشت وهدرب مورب دمتسمورگتبم هدننک هپهث نیا
 تر وصحم تساهدوب نوذگ ات هک هچن لخاد ویدوتسا بددذا یتقویداپ
 وقبوشت اد یناربا یاهوبدوتسا مدبدیزیمتخب ارهیقانمیاق آمدش
 . دب امنیم ین ابینشب ۱۰ دوب تیلامف لوذشم تشس«
 رب یو)ااهن رح نیاژادم یلانشآ هک هکبناجا آ
 عفومهچذا مش متییب دا وکب ۱ ابلرب یاهدنخ دیدا رماتدوپ

 ؟دیتخادرپ امنیسروماب یلیصاهچیودد  تیقفومذا یکاح هدنخ
 نم؛تشاد یک دناذاس منهج دد ینیشن بش ملیف ی وریب و

 مب و وگبدیابالصا مداد یداپذ یارجام مهاپلوبح یسریلاوحاذلا سپ .دوب
 ومیتف دوب دوس ۱ یدادرپ ادص نلاس زا ماهدرک امتیس بق داد 9

 نسدد متشاد یرفاو .قالع ادلپس جندد ( نف هب يلاس درغد یااوم نآددد یریوکندو مادآ لحم نآدد
 ارن"آ هدرشف امهک دنداد یلصف«حرش ثلود تاماقم همان ریدقتهب مجاد هبقاتپیاق آ هرغالاپ و مدرک تمیزع سپس متنگ كي ربتاد منهجرد ینبشن ناتسودنهروذکب ام رذهوتمنصدد ملی تیفف و راک و هیلاطم یارب یکلاسهدجیه

 تاریارد ملیف هدننک هیهآ نر رتهب هیقاثرهیدهم ۳ ۱



 ی-یشن بس 3

 مو رملاشت
 " منهجرر

 یداکمهاب مقاورد تسا هنا گرا

 یهیمص ناتسودزا یاهدع ؟رافهر

 دنتدابع هک هدمآدوجوب مدنمرمز

 عیدب نسحم سدنهم نابان],زا

 وت دم نیسح - نابکبجاخ لوناس

 تا راکت اژاملیف نا ونع و و, راس ؟ ِ

 ریمف یا تباثع نابافآ و تداشبا

 دوج وب دد مادک ره هک یک ویدبشج ح
 دن داد یگدزب مهس ملبفنبا ندنآ

 اب هدئیآ رد مراودیما |

 وخ هقالعدرومراکب ناشبا یرایف ]
 مهر همارا

 نامتخاسو روم رد هبق ایم یانآ
 لاح رو : .دننلک دوخدیدچ یربدونا

 یوبدوتسا كبنامنخاس لونشم راه 1

 هسات هک دراد لامنحا « منه ح

 د وشی راد رب ه رب
 رب ویدوتسا نیا طسون ما هل

 و وصحم

 نی#هب
 ) نافناب رضاح اس رد رو

 نجسح) ب ۸ 7
 -.جاح)یو و اب رانسهیهت لوذشم ی"

 ره ۸ : 7 هاب هک (سپ ۶
 ر اش

 هیهن (منهچدد ی

 را
 وایفور مناخ دوخ ع۶ ۱ نابانآ

 5 ن لا ۳

 قر قول ح مس ام
 اب هل

 اس را تفال ین ماگ -فاطتامحل ۲
 ردن هن رکچیهذا ملبف

 سا رب بچ )ات اهددوآ دوج و

 هندن دوب یداددوخیرا

 دو.
 یمدوصتاپ[۰ مدیسرب یدزا

 ینیشن بش) ژا امشهدنب ] لوصحم د.

 ؛ووب دها و رثیلاج و رت یلاع( متهج رد

 ن«» تفگ رطاخ نانیمطاع ون كباب
 داب دنکوس ناربا تام هاگش

 یتل ود یاههاگتسد هجنانچ ؛ منکبم

 رم و هدوشن یتنکشراک نمراک دد

 32 لاسهسات دننک یهاره

 یاهملیف نپرثهباب نم

 یربا رب 1
 مشاب مرکحم م

 هدش نان راک رد یلاهینکش

 نامردیب دروازه, تاک ودی

 رد دنکز رلاب ور

 مدیسرب امتجا

 ددوآ نابذرب دوشیمن هک

 متفک : تسا رت هنالفاع شنتفگ ان و

 أتچیم هک ادشتابلزج زایکب القا

 لاثم ناوعب ثسا ( رسترطخ یب )
 الثم : تفگ ودیدن+ ۱ دل وگب
 ترک و

 فرب

 ۳۳ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی خر هو ی ی ی

 ۱۳۳۹۸۸۲۹ غیرات

 هرامش

 هیقاذیع - یرورس

 راک ساسا قرب

 دشرم شیاههنحص لیدی منهج

 نرسب نششاد دوج وابام یف رط
 نایج داغ ف رطب ش ۴ هک ت سو یتسیاب اد ۱

 تکلبن نأشرد نیاابآ و مینک ارد

 نادازه كرمک هکنیارگید ؛«تسا

 ملیفلئاسو دورو یارب ینکشداک

 بی رودص نینچمه و یزادرب

 یم جدا یسدان
 هال یدادمت رک ا الث

 تسا یل وصم یاهپمال میل وگب و مینک
 یتدوصدداماو لیلق ضراوع كباب

 ملیق صوصخم یاهپمال ناونعپ هک
 تقول ۲ میل انب يم > رندصف یرادرب

 هبامن

 روشک ترا رو
 هرادا

 هیقاثیم یدهم یاقآ

 (منوج هد یدیش بش) ملپف هیهت دوشکش امن نویسیمک نوچ
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 یداد رب ملیف یقرثو تفرشب هادردرت وم یمدق

 تاشب امت

 دن ادیم نا ربا

۱ ۱ ۳ 
 شب هادنپادد تسادا .هبامتیم یلادردقاع تایحررا هلسونبدب

 هبنا لصاح نیف وتشیب

 یک وب - نیمف - نایکیچاخ
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 یصضداوعو

 دمرر هاجنب هب دعرر روخ
 گل اس درال وا دو زن | یسبسی و !دس رپ
 رودصیا رب هک ت سانانج مس درگید

 یاهندعاسم تلود ؛یلخاد میان

 تحت یضشلبم یتحو هدونن اد مال
 هاصهب (ینادداصء زیاج) ناونع

 امتکتلسددیل و دز

 ناتخسب هد زیف و رام حود كیاب

 1» شف رح نم هک دادیم هعاو

 شملیث وودص هدابردو هدومن مطت

 مدون لاونس یجرادح یاهدرشک
 زا یاهدع یارب ملیف نا - تفک

 هدادشی ابن یجداخ دا رفا ونانسود
 دب رغداتساوخ اهنآ ذایغربو هدش

 قوم نیاان یلو هندشروب رم ملیف

 یج راخیاهروشک رد شب امن یا رم ملیف

 شیامن ر!سب هتبلاوماهدوش هلمامم

 داتسرفمهاوخحراغب نا ره رد نآ
 ارعلیف هخن كي مداد ميمصتاصوصخم
 ارسپژ مسیامل لاسرا ناتسو هنهب

 یماگنهانط مدادنانیمطا شتیفن وب
 دود دابجحاح)ملیف هیهن یارب هک

 مس میان تمبزع اب وراب (سپداپ
 هدربید رب ۱دملیف نیا دون مهاروخ

 هتلا مدوآ

 هک یبلاطم هدرشن دوب نيا
 مظعنب ایعو دوب هتفگ نمب (هبقایم)

 هناپاب ددمدن اسد .دنمچ وا ناگ دنا

 ,شیارم ,یرتسی تیففوم هکسلاح رد

 اد میدب یوبهونسا مدرک وزرآ

 مدومن فر !يدادسشیامن نویسیمک سیل ر

 ۵/7 و یمج یو ی سوم



 نو رما عاب رحاس

 دنته یدراوم ,نیاذا رتلاج

 وهدوب نوک ان وک ینانم « اپتآ ردهک

 و ناکمب هتسب , صوصخب یتیشكی

 د-جاو تسا نکمم ,هدافتسا دروم

 نیآزا . ددرگ موپقم كيژاژ واجتم

 وراجیعون و. یلدنص» زیم تسالییق

 دوشیم هتخاسصامدیوم زابل اغهک

 ینیش ره زا رتشیب -وزنوچ - ایزیم
 فلتخم ین اعمهدنی امن دناوتیم «یرگید

 هاگ ؛هاگ داد هدننک مجمهاگ و دشاپ

 یدوخ اذغقاطا هاگ  !رناوراک

 دروم زد . ددرک دم نارحمهاگ و

 ای یدروتهوک لاحرد یدرم شیام
 هدافتسازیم زازیئرامح كيزاروع

 یدددد ادیتبشنیا هجنأنچ «دوگیح

 نآناشن هدشن اب اوخب ولهب زا .هتحص
 « هاگتریردشیامن نامرپق هک تسا

 و كان رطخ یمضودد لاحزپب ایو

 ددادرارق ۰ تحارات

 تسایفیاظو رتع ونتم نیاژآ

 یومذا هک یئوراج.« نچكتب» هک

 زا .تسارادهدهع ۰ هدشهیپت بسا
 هصخشم تفص نچكنب . فرطکب
 « نایادخ طقف هچ؛تصسا نیسدقح

 هرخالاب وادوب ناشیشک « نایادخ همت
 كل اما رن [دنناوتیم هنلتخم حاودا

 -تمدخ رگ ا:رگید فرطزا .دنشاب
 دریک تسدب !دنآ نسیودردیزاک

 هلبسو كب زجیزبج یئیشنیآ موهقع
 ووبدهاوخت یدادهناخ

 و فاطمنادوسمن هبنچنیا

 یاهدنمزا یتح ,یریذب نوکانوگ
 تلاجزیت نیچرت ات یزاب یداهدارق

 نیارد بلطم یاسا اما تسارت

 ین وکان وک نیاهک تسا یفتخم تقیخح

 بونحم یرعات همعشم كياپتت

 وحنب نآ موهقم ۰ هکلب « ددرکیل
 تساهدودن یناودهشید یرتقبع

 زا جتتم « ينوکانوک نیا
 وهتفر رامشب ینیچ «ةشیدن ادورم»
 هبنجافرص«رعاتنهرپ_نآتاریثات
 ددادیعرنو ینش

 روربم وحالطصازا نم دمت
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 یا وادتم یاههدیا نآ« مةشردن1

 یدازت دیلمقئالع طسوتب هک تست
 . ت ۱ هتشک وودعمو دبقم اهر ثیچ

 و مکا رت.تسانم مجرم هک هچنآ
 نیچ تلم هک تسا یتادودت ناجا

 هب یلقعتقوفامو یندم طبعمكب رد

 مک ارت نیاتیهام .دنکبم لمع اهنآ

 یعامتجا خی زات رداقیمع ۰ یلک تا دوصت

 یعامتجا یساسا مهدی دب نآ ددو نیج

 ردهکمنمیاپم رف ۰ نآ قباطمهک
 دشر هبل وا لحا رمب طوب رم و یرایشه

 یدمب یاپمرف طسوتب ؛یعامتجا
 هبج تنصهلبسوب هک هدن امن لطاحع

 تساهدیناودهشیز؛ دنباییم یعرش

 رداساسا هبضق نیا هک متکیمدا رکت
 هک درادقدص یندم یاههتبمژ دوم
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 نایادخ همیل , نایادخ

 .تساهدش هتشادرب هل اتم نیا شراگن لاس ۱۹۴ردریودآ تا * دنک یم یهل ورما لادج ییف رطزا یکیهب و هدروآ ردنیسدت رایکع تروص) ی وذ+ اردو », كي نتفرگ تسد ردا) نیتشن ربا ءالاب بلاج ری وصت رد

 یاهناتم ریفت زا بک رم « نیچرت ات هنحصرد نتب يآ كاج رنه»
 . «,.دنکادیب ینامح كاعطصا رگیدکیاب دیابت مصاعتم نی رط هک تحا ۱ یسا.1 هصخشم نیا لماش و هدوب هزی ورکنس كيمتی ر تاعرح و عیرس

 اصخخمهتفص « هدش هیهن بسا مد یوهزا هک یل وراج . نج كذی*
 ۰... تسا هفلتم|)حا ورا هرخالاب و ادوب ناشی ۰

 هرغو ۰ تایقالخا ؛ مالکن" طوب رم
 عامجانیادد .تسا میسو یناکدحب
 یات هکدوب یلکتادوعت یلصا
 لسبقام نادود متسیس نامتخاس
 .دن امنوصمیهابت زا یفیا ول !كولم
 + یفیا وطل اكولم .دمب امیاههدودرد
 رکفت متسیس كم لکش مک ارت نیا
 تفرکد وخب بارم هلسلسرب ینتبم
 تروصب مهدزاب نرقرد هرخدلاب و
 دم آ دهتف اب همتاخ یفدلق متسیسكي
 و هبجوت دوخ ۰ تداحرییفت نيا
 «ناهو ناهد ود تنطلسیا رب یقیدصت
 .دودیمرامشب روشک نیارد

 ؛ فدارت و یلاوت بیت رتنیا

 شیاک یراتف متسرس ره دروهرد

 هلاقم نتمزا

 * میش



 1*» هدیخ ویسی
 ی

 2۵۴1۵ هدر هنمج مجتبی
 المه هههنهفد 1۰35 جم: تیپ

 ال موعطف۴ هدو ها اج ها همیپ
 نویس او هوم

 ده4 ءهه 1 دندیخ هعف دم هم توپ
۱ 

 لج هعو: الم> حراج هم همج هیچ
 یسچ هو

 هر هدمجک زصت د «یبمب صنف
 هگصوعتم هسنمو هم دن

 الم همب:دیدنص هعع جامع هم هیت
 مسی دم دو

 له دکوممهوفب ةمع ز هود 9۵ عج
 لجو دمطم و نب+ 6۳ هضل

 وموللمعت دم موج رروع حج دعا هاب
 ومیوج دم ۶

 و همی: 1 یو هم ورمیخ روت ۵
 ز هوع۲ وروسومعم افمو توت

 اه هلعم روان جمع ۱ ۴
 سوسوسط 1ه ۳

 وز و مچ نما ۶ هدمند هه
 وءوز عجیمع عم دم دم طب ریه

 ریو زو رو هوم رتماقر هک

 . ینیچ ناب زرد <

 کي روز ته. یب رف کب ۶
 موهفم و دد درا رق

 هیت نو تاب در
 توابع درخالاد ۰
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 سا لابذا هک یبوداج نامهلتم)

 سلاط هک اد یا ینعم ره (دوشیم هتخاس

 راد دوخرد دیشاب

 ,:تعالعكی « هملک كي
 ینعملاقتت اروظنسب + ترابع كيايو

 رد . دن ودیمت داکب یصخشم و قیقد

 دنکیمیس یلایودا قطنم هکیلاح
 تمالع ای هتاشت كيب یقیقد مویقم
 کت ته یتیچهةسلف ؛دهدب صعتم

 .دب امتیم بم: ادیت وأاقتم

 -ءا مادختساپ زیچرهزا لبقینیچ

 نویسرپ! هثلب هک دی ًایمدد روظتم
 ءادزاهک دهد لاقتنا دوخذا یقطاع
 یانهنویسرپعا وا بک رم یعابجا

 دورک كرد ۰ نآبكيدزت و ها رمه
 تن نیا لوپسایفیلک وریه فدم
 و فیرمت اقیقد هکاد یتاههدیا هک

 یاحا میقتسءریغدوطعب هک د رو ابع

 یتاحم دجاوریوصت شقن ,دوشیم

 اد یلک روصت ره هک سن ۲ فلتعم
 ووخ صاخ یتاساحا لمع قیدزت
 دووم ودشتاقب درمهاب طاپ راداجیا و
 ژاجم . تاحالطصا نی رتیمومع
 نیا هک تسا هجوت ناباش .درادیم

 تاطابت را یانیم رب زیچ رهذا لبق هک دتم

 قسبیرط زاو هدوبراوتسا یقطاع

 تبالعو تقدد قاف هک یئاهلویس
 هترع دنتس یتهذو یتالقع رظن

 زا یدامشیب نایمدداهنت . ددرکیم
 ٍیطابت را شور كي تسناوتقرشمد رم

 بونج و لاشیاهن ابژ . دیآباسحب
 + ینیاژو یتیچ یاپ_نابزاب .نیچ
 اهت ] نانک اسهک دن راد فالتخ | یدحب

 یب وکیدکی یاههتفکب تمحرب یلیخ
 یاه مزیلوبسلاح ریبآما .دن ربیع
 وربلق نيا دد اهنایژ نیا یموص
 یلکتاروصت .دنتسه هباشتمع ید

 دوج ون آ رت ات و نیچ رثهرد یا هباشم
 ویو تافص نیا غ ورق ردو دراد

 «بلارغ» همه هک تسا یصاصتخا

 لباق الماک نیچ یرتآت یاهكينکت
 . دور گیم حیضوت و هیجوت

 نیا هملاطمزاهکد بد دیاب لاح
 جاتنتسانا وتیم یلع سددهچ هرت ات
 بت هکتسن یناکامیارب «درک
 نیحتوییدسهت اررته نیالماکت

 یاهلیسو , نآ رد دیاب هکلب «میئان
 وجنسج دوخ تای رجت یاتتغایارب
 بجا * اسب - مک

 وزارووخرداد دشرمرف نیرتیلاه
 ناسی) « تیلایسوح مزیلائد یتعی
 و نیدب هلئسم + نیاریاتب .میداد
 زامیاوتیم ایآ هکدیرکیم حرطع

 ۹ ی ووطب هک ی رته مرفكي
 !یهاط وه دع قرفتمیدادرا رقتاکن
 تسا راک زاسات امرگقت متیصاب
 میان حاتتتسا یم جاتحا درومهمیدب

 تبثع لاوتسنیا خ خسای رکا
 ی یناکن هچ ۰ تووصلیارد

 تشادری, لباق اص یارب یرته
 « دیامتبع

 بداجت یانتعا هلثم ءاگره
 -ندشو اهکنهرق قیرطزا یصخش
 امیارب هک رگیدهتنای شود رپیاه
 حرطمدنتس سابتقالب اق میفتسوحنب
 هک تفایزد دیاب زیچ رهزالیف .دشاب
 یصاخیاه هنیمز هچوك رتشمناب زهچ
 ناکمادحات هک دراددوج و امرتهدد

 تا رتکبدزت ووب زمندمت و كنه رغ

 رو یاهللم ,نینچ : هن وبعناونحب
 ربعآت .كیلکتهب ام یگتسباودووم

 درک دمآ شی :نیاژ «یک وباک»

 ,یراکش | ابی رفت یقب رط+ نیاژرت ات
 ام قطان یانیم یساتش یئاییذدد

 .تسا هدوزذک ی اچرب یتارینانزیت

 ینیج رت انا دیاب هک یا هبرجت
 رهاظرو هک هچن 7 زا . دوشجا رتتسا
 تسا رتقیع و رت حیسو .دب امر ظنم
 ءوزذ هدوخ طیحم ودحرد هب رجتنیا

 هعوجم یناییهب اي ؛ لماکتحواو
 لدعرهمالک ناج هک یرصانع نآ همه

 .ددرگیمبوصم «تسا یرتهرثاو
 لکشو زا ترابع » لماکت ءودزنیا

 -یساسازا یکی هک سا ةیذادرپ
 ام نددم لامجلامثع لئاسم نیرت
 !رفتاوپسیام هچرکا .دی ایمدابشپ

 یابهرتارفک هنوکچ هک ياهتترک
 یسانش ناور رظن هطقن زا ادووخ
 تب ون هک ی تقو اذپم « مینادورپ

 رد . دسریم اهنآ یژادرب لکشب

 مدص و صقن راچوژونه هک یابیم
 هکت ساجتیا رو .متسه یناک طلت

 هک نیچ ندت هبنچ نیرتكاجبام

 . میتکبم دوو رب ؛ دشابنآ رتآت
 یاهب نیچ رت ات رثهدد یزادرب لکش
 یناذویتیعماجاو ءایشا ندادرده
 نیا تسا هدیدرکد کو م یا و

 له یقورت یهوت 7: هات

 رس زوته امرثه هک تسا ینادرب
 تسا واونسا نآ هیاپ

 توااقتم رظن ودنیا طالتخااپ ۲
 ۲ تسا یداکز اسانو نکسریقالک
 دسح ود افرح رظنود نیا -ادبا
 هک دنته یتاصعشم نآ تفرشب
 تب ومرآ لک كييلیدبت رب ءاک ره

 دوس نیرتیلاع دنورک تنهآهد
 نیاو درکدتهاوخ داجیاار مزیلائد

 هتحتک

 لکخرظن زا «تساهتسب ضقن نیچ

 - وارق یاهلوبمسو صلاخ یز.درب

 یکدنزومآ هینج ؛دوجاروج یاد

 .ددادرپ ود اعیارب یتادارخ
 ندمتود یزادرپلکخ متسیس

 + هتفرک دارق تنع هباپرب هک.نیج
 :تلیکتت لب اق ریغامزا یخی وات رظع زا
 دد هک دوشک نیا كررب نتس -تسا

 هکی ضماغروصلمات یاهلح رماپن ۲
 اب ,یتهذ تیساح یارب ادعماد
 هلی یاپیاج «دراد دوجو دنکبم

 و كنهرنره هک اد یرکف متسس
 2)..ییحمهلحرم کیرددب اب یتیم

 و دهدیم ناشنابب ۰ دیابن رنک نآ
 دود یاهدافتسا لباقو .ترزب یناش

 .دواذکص امدابتخا

 یندم نلسود هک ی تیاعودح

 نایاپ
 ۷۴ ربتکا -وکس

 نیتتق زی امن ی

 .ناسز هب هک ی ناکدتارع ۰

 هک تادیمدعراد ییانشآ یسیلگتا

 اقلطم رکید یناب زیرعش نیا همجرت
 اب زیتتهج نیس و تسا نکسم رغ
 اب - دش هدروآ اجنیارد یلصانتع
 یزیزع ناکدناوخ یارب ,لاحتیا
 1 حیضوتدن وادت یمانشآ یسیلکناب هک

 : یسیلگن ادد0 ن ید فو رح هکم يهديم
 ددومددودزاد فلتخمظفلت نیدنچ
 یاهدعاقنب رک زین انشآ ان تفل كب

 نیا ندناوخ یکنوکچرب لاد هک
 کدر . درادن دوجو دشاب فورح
 دوحو اب ءرمش نیادد یوسارق
  ظفظت اب مدره « هتکص هک ی ششوک

 9  ودوخمهجاوم تنل نيازا یدیدج
 1  تیایع هم نیا یارب ینایابنوچ



0 
  ستن ومدل ول

 یکدن زدنکیمت شومارف !روازک ره

۰ 

7 
 خب رات هکتسا

 یاهتروصب نونک اتن نیا ووشر
 روم فلتم

 درگ راک

 یردقب یک دوک زا ستن ومالول .تسا
 واب تست شددامیتح هکد وای

 -لاسنیلوازونه .دیزرویم تداح
 قاشع هکدرکیم یط اد غولب یاه

 یاهلاس لوطردو دوءت ادیپ ددعتع
 تاحاضتفا یویقشع یاها رجامدس
 ستن ومالو)مان و دروآ داب یک دزب

 زا هک یوهنب هداتفا اهناب ژرصرب

 دنتخانشیماروا كجوک و كرزم
 رومشمزاتس«لوراک نیت دام»

 <«ستن وم هلو ملیفرد یوستارع

 هشیب قشاعو نارسوه نزنیا شفت
 نیت راممان هذورما .دنکیم یزاب اد
 انشآ امیسب نادنمقالع یارب لدراک
 ناراذک هیاب زاید تساهدش هتخانشو

 تیزیرب هذورما هک تسا یبتکم

 نادرک اشزا اهدلیفت امیجواهودراب

 زا یئاههنحص هرطاخ .دنشابمنآ

 هقشامم اب وتحا رتسا « مامجتسالبیق

 زک ره نآ لاماو باوغتخت یود
 لوراک نیترام نادنمقالع ناهذا)آ

 ژورما یو هچرک .دش دهاوخا وحم

 ورب ود یددعتمو تخص رس یابقداب
 ناداذگ ناب ذادوخنوچ اذهعم تسا

 شماندشابیمامنیسدد یگنهرب بتکع
 ظوفحم ابنیس خیرات دد هشیمهیا رب

 یانیا دنامت هتفکان , دنامدهاوخ

 بقل هکینذ «صتنوم الول» شقت
 .تسا هدرک بک «حاضتنا هکلمو

 یددجم تسرفل وراک نیترام یارب
 هتخاشویصاصتخ اژان وسررپ هک تسا

 میجمهد رپ یود رگیدراب اددوخهدش

 هک یتراپماب یوكش نددب .دزاس
 داب نیا.دداداهلد هن وگنیا یاقیادد

 نیا یک دن ژ هک دشدهاوخ قفوم زن

 ابنیس «درپیود ادرشدروشرپ نذ
 نیادد لوراک نیتدامیلاپمهدروابپ
 روهشمرونک ] «فونبتسوب رتیپ» ملیغ
 كيناونمب یوذا هکتسا یسیلگتا
 رثک |یامنیسدد یللملانیب هشیپ ره
 یافباابیو .دوشیمهدافتس|اهدوشک
 یاپسوهو روهشم ملبف رد نور شق

 سسک یدایز تربش «درطارپما
 یصخشم هن اتو پیت رظن )او هدرک

 یفنم یاپلد یافیا یاب دیادهک
 ۹ ِ»صثبپ

 و ناکدتسیون هدافتس

 هتف رک دا رقاثیسو ر

 ستن ومدل ول ملبفیوب وانس دنتشا د

 ناتکیژاب ذارگب

 دنشابیم یتیمها اب شقن یاداد هک ملبق

 مان اد «كوربلا ونوتن ]و دیاب

 درب
 نامدزا هدافتسااب ملبفنیا

 <ستت ومالول زیکن | تفکشیک دن زو
 هتخاس «نادول نس لیس» هتشوت

 تساهدش

 تصسا یسک نامدنیا هدسیوت

 دوپشم نامردلج دنچ شداگت اب هک

 یاهداعلاقوفترهش «یرشنیل وراک>
 اب زیت رک ذلاربخا نامد .دومت بک

 ملیف تروصب لوراک نیترام تکرش

 نیل وداک رسی» نمضردتساهدمآ رد

 نارهتدد لبقیدنچ هک زین «یرش
 نیمهرانآ زا . دش هداد شیامت

 دوبهدش سابتقا هدنسیوت

 «سل وفاسک ام»ملینناد رک راک
 ابو دوهشم دانآ زا , دشاب یمدیقف

 «سانشان نزکی همان و دی اب یو شزرآ
 .درب مانار

 یدامیب كي تلمب لبقهامدنچیو
 یامنیسبیت رتنیابو تشذک رد یپلق

 رتهب زا یکیهمنارق نت نان ادرک راک 5
 هکیرثانب رخآ .داد تسدزا اددوخ
 شیامن نارهتدد نادرک داک نياذا
 هک دشاب یم«سانغان مناغ» .دشهداد
 و «هباوبلراشو - «ویدادلین اد»
 تک رش نآ رد «اکیسدویدوتیو»

 ] دید وب هداهنمان « حاضتفا هکلم و 9و ترور ر تک

 4 ی

 هتشرب «سل وفا سکام» دوخطسوت
 تسا هدهآ ردرپ رحت

 رب كي روا زرزو زین | دملیف كيذوم
 میظنت یودنا رفروپشم روتیزورک
 تساهدومن

 اماک كرتشم لوصحم ملیف نیا
 (خیب وم)ملیف نوین دا و (سیداب)ملیق
 امثیس و یکند تروصب ه دشابیم
 تساهدش هیهتپوکس

 : ملیف ناتساد

 ۱۵۰ لاس رد نا رواویت
 رهشرد یئاکیرمآ كرزب كريسكي

 ء رهش یبلاها ماعت دهدیم شی امت

 و الط ناکدنیوج « اهراد هعرزم
 اصوصخمو شیامث ندیدیا رب ناذاب رس
 فرطب ستن ومالول یاشامت یارب
 تبحصاج همه .دت روآ یم موجهكريس
 یزورهک ین ذ...تسا ستن ومالول زا
 تق و نادرمنی رت یوق و نی رتدنمت ورت
 مدرع نونک ادندوب وا هتسخلدقشاع

 طیلب یاهب تخادریاب دنتسناوتیم
 كيدزن زا اهبسا یبرم لدددادوا

 دننیم
 هتحح ناشخرد راوتا ریذرد

 دلول . مدرم یادص ورسو كريم

 - یم رطاخب اردوخ یکدن زستت وم
 یکچ وک لفطیو هک یماکنه ...ددوآ
 هرهب یئابیزتست زا ردقت ۲ دوبت شس

 تداحواب تب: شددام هک تشاد
 میصن شددام یدنچ .دیژروبم



 "2. دن رو,
 یرتا وج وب

 طوب رم

 هدش هیچ

 تاب

 اب زا
 ونک |,

 اتم دار

 د نبسهیورب اب

 ژادعب و هدر ؛درک ح

 نيق رمب ناتسرامیب زا ح
 رهاتقبقح هام.

 داو دیامت

 ادیرجامنیانایاب رهوشردارب وز

 ددو ًایمرظنب راتوهربت یلکی

 دوخ جواب یماگنهمایفنارحب

 هادزا ددا رب ود نیاردب هکد مریم

 كرمژ ادعب هک تسایدرم وا . دسربم

 هاگشرورپ هب | ددوخ رسب ود شریف

 و یشوخ رد هشبمه اهدمب و هداتسرا

 ماکشهود یل وهدش كي رشان ]تبثثوم

 هدوب یسکن یتسخن تسکشو ینغبدب

 . تسا هدوبن كرت ارابنآ ٩
 ه شقن دد تنس یربادا

 و تخغبدب رهوش شفن رد هدومناذو

 و رهوش درارب ازویسنار نر
 3 یتردق ایردپ لرد نالوندبول

 سون ان و بیجمیاهژان وسر/ ریظ
 دنمدیم ناشن ادیوت مار نبا

 دنچ ملیف لوط دد هکن زی ادرچ داب

 مزد جان آ دات ووجوم هدننک تي رحن و یرآ

 وا باصعا جن دردردد نیفرت *

 دوشیمهدادناشن هرات

 دف یو نب
 و قشه یورب علف نا یتیم

 .تساهدش هانب قشع

 دو کر امور

 فیش نباذا
 یلصا م

 سلف ین
 ۱۹ ۵۷4 ِب

 یبلاک تنسنب و - یلاع
 هتیقد ۱62۷-۱۰ هی وژ

 پاپ ایلس یرما وا
 پاپ یناج ... هرو«ناد
 وب ۰.۰. ازویسنا رف ین وتل ۲

 ..م تتس
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 (مارد) تیةفوم شوخ یوب
 ستسیتدآ دتبان وی

 تاب یعامتجا یسکدنز
 یک وكیو یودورب داگتهمانزور
 نآ دد هک یصاخ یایندو یتاهوبطم
 نیادد دنیامنیم تموکحو یکدنز
 و لیه - تکه دیدج لوصحم
 تسا هتف رک رارقوگتفگ دروم رتسکتا

 اما تینابیژ ملیق كيرما هجیتت
 نینچ زبت هژوسهکد رک شوما رف دیابن
 ملیف نامرببق . ددادن یزایتما
 و تسکش هک تسا یداکن همانزور
 دداد یکتسب وا ملقب یاهدع تیقن وم
 هک تسا یردقب شذوقن و تردق
 یودو رب ناگشیب رثه ترم و یکدن ز
 لک و- تسا هتق رک دارق وا تسدرد
 ره هک تسا یناوجزبن تاعوبطم

 یقرتیارب تساروبج۰ یا هشیپ رنه
 شدزلب دودخ تیقفوم ظفح ای و
 ادوا باسح قح و دیابت همجارم
 . دژاد رپ بت رم

 ین ادرک اک ؛ناکشیپ رثهآ یزاب
 هطقن زا ویلاع ملیف یفارک و تاهنیسو

 و بیع نب رتکچ وکيئکت و ینف رظن
 , دنرادن رب رد یصقت

 ملیفكب «تبقف ومشوخ یوب>
 نودب هک تسا یرتوم و یداقتنا
 , دشدهاوخ هجاوم تبقن وماب كش

 سروپامیج  یلاع
 هنیئد ۱4۵۷-۱ نل وژ
 رکس نه. یجیج ... رتسکنل ترا

 وکلافیل دیس ... یو رک ین و
 نازوس ... یویره ازوس

 رکسناه
 سالاد وبتسا ... زلیمیک رام

 ۲ودوع ۵۲ جو

 (مادد) تادن ز
 3 نیس ترف تم

 رارق ملبن هژوس نادنز زا یرداک

 تاونیم تبرجب یلوتسا هتفرگ
 یرارکت هژوس نیاذا ءاگچیهتفک

 ءدمات دوجوب یجیهم ملیفنینچ
 . تسا

 و سوز لساد طسوت وی رانس
 ملقب یناتسادژا چی وهیکتام ناد
 دناوتیم ,تساهدش سابتقا ینیفكج

 یسیون ویراتسزا یاهتسچرب هتومت
 رارقیاهداس نهلكياب .دوررایش
 زافورمم راکتیانج «ولدوجلید
 هداد حرش «نبننک نس» نادتذ

 هبنج هن وگجیه ناکدن زاسو دوشیم

 یلنب وءدادن دوخملیفب یسانشت اور

 ینادت ز هیحوریورب قیمت ولماتژا
 دویق هیلعدامش ندادو داقتنا ایو
 شالتاهنت و دن|هدیشوی مشچیعامتجا
 وصتبار «دا رق» هک هدوب نیااهنآ

 یساشامتو بلاسج « یعیبط الماک
 .دنهدناشن

 ین ادرگ راک رظن زا طقف ملیقنیا
 و سنالاپ كج یژاب ۰ سورلساد

 و هاس پوکسانیس) یدادریملیق
 ودریگر ارق هجوت درومدباب (دیفس
 كسی ظاحل نباژا دیشان هتشادمتح

 .تسا یل دشن شوما رف راعهاش

 رتت رگ دراچب ر - یثاع
 هنیق ۱۹۵۷-34۲ هی و

 واد وجلیی ..یلالاب كج
 ولدوجتور . كن الا راپ راپ
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 ول راک تنوم یارجام

 (یدک)
 اما ر ینکت-ستسیت دآدتیان وب

 یلاک ینکت
 فورمم تک كي اکیسد,.

 دوخیلیمافتورن هکت سا یئایلاتیا

 تنوم رهشزابق یاهزیم یورباد
 یتشک ددوا..تساهداد تسدزا وا راک

 یدوتوم رکبدنوکا هکد ون كچوک
 ادوا حرخو دنکیم یکدن درادن

 دد نونکا هک شقپاس یاهتمدخشیپ
 دنا درپیم دننکیمراک هبدنلپسا لته
 وا هکبژود دن را ودپما اپن آهو
 و لوب ددوآت سدب ادووخ تورت
 دادهاوع یی [ماسا

 جاددناتورش ییابتسد ها داهن 4
 .تسا یچدراخ لوهتم هوب باب

 دننکسم داهنشیپ واب یدایژ صاغشا
 هکتیا ات دنکیم دو اد اهنآ واو

 زادامویک رام كي شب رتیدنیلدام
 تنگ . ددرگبم رهش دراو یوسنارق
 تعرس ابو دنکیم ع ورش ارهلبح

 دوریم شب دوخروظتهدد یبیجع
 یزابقشع یتدمژادیب هنانغیدب یلو
 زیک رام نیاتورت هکد وشیم هچوتم
 دوخ لامزازبث تنس هنچ :ودحرد

 هلحلب اقمدد هاگ رهو تسا رتنک وا

 راهظا نونک اتو هدوت تمداقموا
 وحش اد واهژادناذزا جداخ یاهتحم

 اهلت تسا هدادن باوج یبولطم
 لوذشم مه وا هکهدوب تلع نياب
 تنگ یافآ هک دوم یشقن ناسه یزاب

 دنک ءاقبا تشاد رظن هد

 یاه هتحص هی یدادربلب

 وا راک تنوم یابیزرهشدد ملیفنیا
 یزیمآ تن دو امادینکع هقب رطاب
 هیهت , تسا هتف رک ماجنا رلاکی نکت
 راک و یسوریکل سدام ملینهدننک
 ءدشاب یمدولیتلوماس نا!نادرک

 كي «ولداکتنوم یارجامو
 یبلاجو حرفم ؛ نیریش یدنک نا
 . دودیمداشب

 سر وبا زمیج - بوحیلیحخ
 هقیق 44 -۱ هع۷ توا
 اب رام زیک رام.شی رتبد نیل رام

 و؟ ورک ود

 تنک تک - اکیسدوب روتب و
 اب هالد وتب د

 یلکتیه رتم-لن اک وار وآ رآ

 حب دیک

 (یفارک وی) ایی ززمیج
 - نژسپ هاتسب و - تنوماراپ

 رلاکی تک
 -رسواناونس هکم لیف نیا ...

 «رکلاوزیج یکگدنذو تشک

  ژلادناتا لواهلحورو هدشیف رمع

 .هن وکچهکد ژاسبم بجعتم تباب نیا
 یارب فورمم نیدبک «پوهبابچ
 .هدش هتن رک ر ظن د رکلا و یسیج شفن

 هنوکچ هشی رته نیا دلوصا و
 تار میمسجو ژان وسرب تسا نکسم
 لا دون لا وتس نما باوچ+ دهد

 .. ۱ ۱ ی

 فا یا ی تا



 ۱ یار

 (ءاددولم) نیدرانرب

 - پوکس امس - سکوق
 رلاک یک ولد

 تسا یملیق«نیددات رب

 ناوجلست یارب ناوجلت ةداب د»
 كي دناوتیم دیدجرات اب هجوئاب ک

 . دوش بوصحع یامژات و دیدجرتآ

 ناشت یارب یرتمار] هژوسراتیا
 هءزات ناناوج تایصوصخ نداد

 رظت دد یئاکیرمآ هدسرنآرودم
 .مداوت اغرابیا - تساهدش هتفرک
 یاهلیمافدت وشم هدادناشت هک یئاح
 نیاردهچن ۲ دتتسه یاهداس ویداع

 نیشام ندیدزد دوشیم حرطممفیف
 یموصعم رتخدكایب سب دنچژ واجت ای و
 ورسپ نیلصحم طباور هکلب تست
 سدرادمتان اجتماو رگیدکی ابرتخو
 یتحارات و نادرگاش دداییلوبقف
 اهنآ رتخد ایرسب هکنیازا نیدلاو
 اجک ردویک هچ اباررصع هنشزود»
 دروم اجنیارد : دراد تاقالمهدعو

 دریکبمرا رق وکتفک
 «دونیک تناجو ملیف نیادد

 نیدنچزا دمی امنیسهثرزب سیرتگا
 ربهدرپ یورب رکیدراب تییقلاص

 ۱ دیدم تی رنه«نوبتابدو ددرگیم
 یف رمهنایچاشابتب داب نیتسخنت یار
 دوشیم

 لوماس طسوت «نیددانرید
 ملقس یاهمانشیا یورزالگنا

 هبب (عیوراه» هدنسیون )زیچیدا
 هدق هیبج نیولاجرته اور
 . تسا

 رتت رگ راچب ر سس بو
 هتیادهح- ۱۹2۷ بلور
 وپ - یوبتا
 یچ - رومیرل

 یو ون اخ-رونیک تاج
 یدل ویوف رل وف رگ اچ یاد

 یقاضا هحفص

1 4 ۲ 11001 

 بنحت ۰ دلار دل رسد
 (لاکیزوم]

 یتادرک راکب ورکبات.یچ طسوت
 هدش همت «پود و.سسالک ادهزومو
 . .تسا

 مدیو ناا - دید]» 3
 هتیق و ۱۷ -۰*۱52۷) وژ

 زتاک ناد - لوراک یناج

 "۲و (:۳۵۵۳ ۶

6 ۸ 
 داماد زد یا ربسورع كب

 (یسک)
 سورا-سک وغ

 هبهت ناتلکتادد ملیفنیا
 كنتت امرءژوسكب یادادو هدیدرگ

 یرنه رظن هطقنزا . تسا یقشع
 هلب ندوبنتطب و درادن یزایتما
 زا ایوک ملیفژا رتیتدد روهشممات
 هجوتدروم نادنچزين یتراجتظاحل
 وریگن رارق

 یک وربرتلا و - دید لباق
 هتق ۷۳ - ۱۹2۷! و2

 ریو -لوراک ناج
 ی جح هجهمجع

۵۰۵ :10۷۵۹۰ 
 (لاکیژوء) وت قشع

 رلاک ینکت -نژی واتسو-تن وعا زاب
 - سیولا مسلیف نیتخت

 زا یکم زاظتنا فالخرب یلسرب

 دیدرگ ٩ و + یاهملیف نب رتش و رف رب
 رثا نیمودهک تحب ددوم ملیق نیا
 تقلع نودب دوشیم بوحم یلسی رب
 نارادنسود لابقتسا دروم رگیدزاب
 ورق تسلوردت اكاد ناوج نيا
 تن رک دهاوخ

 سیلاولاه طسوت «وتقشع»
 | رتعاب و رتناک لاه ین ادرک داکب
 -لدن وو تاسا تبازیل « یلسیرب
 . تسا هدش هیپت یداک

 رثت رگ دراچبر  بوجخ
 هتیق ۹2۷-۰۱ هل وژ
 تاکسا تبا زیل-یلسی رپ س+ وا

 ۲۵و هد 21

 ًابسلک

 كیسب هک ینانجرتا كي
 ناتلکن ادوخود یسیلکتا یاهملیت
 نیاكدزب زایتما . تسا هدش هیهت
 ووتک ۲ رلیم تاج یناب رد ملیف
 . دشابیم ایناتیرب یاس تكدزب
 ونتسا لوسکاسم ملیف هدننک هیهت



 تنه ت

 تصخش نبا هک ت

 اهملیق

 نم مه شتب وبحم درو لافتا

 هک ریبفت نی رتکچ وک یعقا وناتسودرنه
 ۰ یورمع یاهلاس تسا هدادن ن

 یگشیب رته هفرحب لافتشاژا لت
 و هدید رک یریس هغدغدیو مارآ

 یدو ویل اهناکشیپ رنهرثکا فالخرپ

 یراممم:یرفوش یشو رف همان ژورزا

 + تسا هدیسرت ماقم نياب یراعن

 یزاب یس ۳ و

 یاتلهرد ٩۰۱ لاسردربوک»
 و تقاب دلوت یاهعرزءرد اناتوم

 تلاب |نآ یقیقح < یوب واک » زین شدهب

 هدبم بوصم

 لیصحتب یو تبلوفط نادرد

 تک و کی راک اتش ندا وتشلگ
 ا ریث رپ و-فو رعم تالجمزا یکیذد
 اب,اهزور ذا یکید دوبرهشآ

 نی تک دزب زا اهدس هک «سکب)
 یابلیت ناکشیی رم

 ویلاه يرب
 و نرتسو

 ورب ور :(دیدرگ 3۶
 رورپ وک هقالخرتهذآ ین,

 دون لماح عالطا ونک رو
 یبک آ مسریازا دات درکی ادا

 و۷ هنایهام ویدوتس 1 7

 تفایدد هریکب نر

 شعبتیاضر ید 3 و دو

 نوادرک راک _ذرکع ۰
 شورا دمتساب هک «تربل

3 
۳۳ 

2۵0 

 *رهظرادعب قشع» ملیف هحب رج

 رب وآ یداز
۰۸2۵۲ 

 كنگ یرنههب ادوا دو هدخ فقاو
 درک یفرمم ین ونک دومش+نادرک راک

 یارب ریوک یشیامذآ ملیف نیتست
 ۲ هکدو «انوزیدآ یوس> كنیک
 و نا, ۰۰ تیققوم اب یاهژادنا
 هجاوهدلنک هیهت ویدونساناگدن زاس
 یکتاپ املیوابیزاب مقاوددیل و دش

 ناشخرد یاهه رهچ نملک دلان ورو

 «ترواراب وابحتف» ملیفدد دوویلاه
 6 دونکید یورپ !دتیورمم هارد

۹ 
 ملن نابای زا دعب ۰۱٩۹۲۷ لاسدد

 1 رووسیادالک اب رپوک ۰ رکذلاقوف

 ودهک. تفرگ هدهج یشقن «اهلابد
 رهاظ هدرپ یدد رتشی هقیفدود

 هد لاتاض دود ملیف نبا

 عیذوت د شخپ ,نشج لاس نیل دا

 ل- ملیف نیرتهب ماقمراکسازیاوج
 اب و۹۲۹ لاس . دروآ تسدب ار
 تاث رب وگ «یفاینیچ ریوورد یاب

 هکتاپ تسا یتودقاب هتیب رتهدرک
 ۰ 5لاریخا ملیفدد تک رشزا لبق

 ودّزا یمپم یاپهلد یاقیا رادمدهع

 ای دوی ریاسو !زجم ناکدوک ملیف
 ی رهش نادنچ هد دوب هدش

 <شکا رم» ملیف ردتک ر شاب تشادت
 نیلدام مانپ یداک هات هراتس اب
 . تعاعقا هازپ یفاغوق شیرتید
 + تفگ نا اگن ریخ هب اهدمب شی رتبد
 دو وبلاهرد یاهتی رثهو) لثم نمد

 نادادم زتو ۱۳۵ ردع4 ما ؛دیدن

 زدید یاق۲ وب ٩۳۰ ردو لاکنب
 ینایاش لابقتسا اب < دوریم رهشب
 ٩۹۱ لاسددرپوک . دندش هجاوم

 -رس» دو دوخریظن یب یاب یارم
 تسد,یزاکسامزیاج «كروب هخوج
 یدنمرته هطساوب .دیب لاسو ددوآ
 ادصب اهکتزهک یا ربورد دوخ ببجع

 دوبهزیاج نیا دیدناک «دنیآ یمرد

 دشیمت

 ۱ یاههرهچ لثم ریوک ۱ ۵۲ لاسرد
 رمشیسا ۰ یلنیویو نوچ یکانبات
 , 3 دیوبلوا «جراکیردرف « یسیرت
 2 ادناکسا هزیاج نیمود دنلیواهود

 ۶ «ژورمیت یارجام» ددتک رش یارب
 نیرتگدزب ناونع

 یراک ۱۹5۲( دوب لاح کرک

۳ 
 هتک هبهتو نادرت داک -رلیا ومایلیو

 لاساتدخدل وتمهسارف 4یواپلومد رهشزد ۱٩۰ ۲هینوژ لدآ
 دوکیع لصحت سداهلوم ریشیدادمهدد ۸

 ح ۳ 9) لکسرماک هد وب یوسلوک اد درک اش -- ۹

1 ۱ 
۴ 

 سیدی تلیزوم ووتاو رمتک درک اش-۱۹۲۰
 لا دد اد وا و درک حاودزا ناوبلاح تراک راءان - ۳۶

 درک ح او دز!تجبل اتتراکز اما مودراب یارب-۱ «ج هادقالط ۱۹۳۰
 دیومد-ینالمتداک وامتبدوج-ین ول نی رتاک ۰ لا دنن دابصوانادن ورق و

 تشاد لماگ ی مانخآ ینافآ و هسارف نایب هکعآ تلح
 یتایک یتامویطم یاهرف ات درب اکیرماب دوخا روا «لمدللواک و
 ق دهدءاحتا كروب ون رد !دلاحووش وب

 یاهلنخ احنآ دد.و دنواتمرف دورلاه» هب ادوا- ۲

 کاحهتحمیدادنب میت - سبترت یدصتع - یدادرتفد ۰ ریظن یقاتحم
  نادرگ هک یتاتحیس۲ - هشیب ونه باعتن- شخمتن واممووتن وم تک
 واضتساا یناوجارووخ لحارمو اهداف هلک هدو تفرگه دوم اد ., و
 دوو آتسد ویدوتسا ود یربظنس تییوبحء هکبروطب دادناشت كنردزو

 هکاهیلیق) دیدرک راک لوفشم یتادرک ره ناوعاب اسد
 .تخادرب تسها اب و لاک یاهملف نتخاس ۲۰۹ لاسردو (یریخد ءاتوک

 ۱۹:۲ لاسات و همآنورب لاسدونوب ینایک زا - ۳
 درک دقنم یدادرارف «نیودلکل وماس» ۲

 ۱ هجق ابو لاسدد و دشاکبرمآ تلاوو هم م- ۸

 تغد گنج روتک نیا یماوه یوربن دد دوجم رودنانکد
 همانشیات دتچ میظت یارپ !دیناوهلواهجدر لادم- ۳

 . دووآ تسدب ایوراود نارابرس یارب یحیرقت

 . . .قیدرکلیات يتيرموآ نویزلد ناشذخاب - ۰
 . هاکساهویاج «دوتممناخو .ملبف ینادرک راک یارب - ۱۹:۳

 . ددوآ تستب او

 :یاعیکدن ز یاهلاسنیرتبم» ملی یاربرگید دایکی - ۱۹:5
 ِ دش وا بصن لاس نادرک راک نیرتهم داکسا «زیاچ

 .  دوتک میاد نیرکسا بامتبس یاه رته و مولع یمدلک ۲ .وضع
 ته بولک - اکی رم]م یقع نابیلکت یمج - تارکمو بزح - دلیک
 [یکسا یلاو ناس -بالکس بنت رلیه یلدرب - کروبوج ناکشیپ
 اد رایعاهت آنی رتهتسج رب هه دومین ادرک راک یادی زواآ نونک ات

 ۱ وکس هیسع) كبت رت و تاعافترا 3 تچچوک ناهاب ور_هبات

 : تو و و امیکدتذ یاهلاسنیرتپب - روینپم مناخ

 واکسا هزیاج دیدناک رلیاو زین ملیف نیایا رب . دش هد

 -هکارب داکساهزیاج دیدناک )مدردیبش ۱۹۵۳



 هلحم زا

 نانادرکرک طسوت

 ۲ووت > دو هد در

 یحپسص مشافعهک افمهک

 یرنه یگتخب هلحربپ اجیردت نامز
 دیدرگ یریغز دوبهدسد سر

 ینایلاتیا یاه تسیا

 هتشوت لحم |! ودوخ یاهملتناتساو
 امیقتسمهک رضاح رصعهب طوب رسیاه
 نیماتدوبهدخ هتشاگن امنص یار

 نات ادرگ رک هکیلاحدد . دندرکیع

 كبمالک راسشآ هجرتع ییلگتا

 یایپنامر یرتکیدوو کشد

 ۰ «نبرگلل . فد كيژولوکیپ
 «نیچلاب لکن» ۰ «نیرگ ماهیرگ>
 بارتوک فذوچد . «نداگ رعارو

 و «دداداگد ۰ رود یاهنامدو
 دندب درگ «ناگیتاد»

 «لبتساد و رنو یاهراوید

 ونشخدات ۲۱ !دییلکت+ یاهملیغ

 ظاتح یی رهش» لنت. یدتنامیریخ
 هپتتعرسو باتشاب هک «نادموو
 و . .تخایم ادجوزپ اتم . دشیم

 ناذالبت ک یقطو دنی زی
 مکحمو رادیاپ عاتجادد ییلگتا
 شیوخ یقدرف یاهتیلوتماب دوخ
 زالد نان آرا[ دندرکیم یابجا
 دند > ربظن یسایلاتیا یاهملیق

 هفلت هک «یکاددد « ترچدح

۱۳ 

 (دی رو راک
 هایت امتیسداک زایاباحتو و هو و

 رج یر سو ج ج ودج حج و هه جعجحح

 شیپ یدنچ هک « دب رژ ور مزاع « زاب دد ینادرگ راک یا رب
 تک رشاب :دیلک » هیهت لوغثمو هتنگز اب یدنلب دوب هدخ

 اب , ملیق نیا رجب یو دشادیم « 3
 « دنعنم ملیف هس هیهت یارب یداد رارق

 زا سابتقا < تشادرب

 و و تر ی

 ه۶ ربتارواهج وچیپب ءریغو «دساف

 دنکیت
 راثآ ردهک یلاصتاو دن وی نیا

 و رضاسح رصع عامتجانیب «دید»
 ۰ دوشیم دارقرب رشب نیک نادجو
 قیمع ینییدب كيزا !رب و یاهملی
 رعست زا مهیگن د نضدد هک یحود
 ۰ دژابم هربتدداد

 : حاللاصا و سابتقا

 «تنیتساد بتا هدیدو رتع
 نا:یطارفاهورشی (یسانشلامج)

 ,شدوخ «نابدنبد ملیفهداتس «ادیجب پول ولاج»ا تیردلوراک>
 نان امرهقیک دن زور «راب دد نونکات هکیناهلبق نیرتلیهاذا یکی

 ۸ تسا مدش هیهت یطخ و ینادرک رس یابند نیا

 [:!درک زاک زا یدایس
 او دون یابتقااد

 یلو تسا هدرک

 ناب هوحت ید
 هک تسا هددوآ

 .تسوا دیدشو

 .دو هجرک
 اوخ یدرکاش»



 ح 7 و حالطماب یاهلبت اهرتکاداک مد
 هوکشههاب هک دوب یسیلگتا للجم + دوب اهاتسود نابابر

 اب دتناوتین هچوجیپب لالبو تمب ورک هونا یاهف
 دیابت تاقردوولاه تخاسدا هتفرگ رارقهنقدورف مهوت یاههان

 یاهحسندرب راکب نیارباتب

 ردیع ونصم یاههتحح یاحب یی

 هک نآ زا لبق یلیخ ۰ «دبد را

 ابنددد «مزلائروش» مانب ینایرج

 وهتف ربذپ تروص , دنکاب ترهش

 هک یمزیلاتدوش هدوب هتفرگ هیاب
 - هنتحصز|هدافتسا ناهزجح, هدب رد

 یرگبدتلارتشا هچو ۰ یمیط یاه

 «+ایتانچ . درادن نآاب

 ۱ بشمآا بشم

 تحت اب لواهجر دیاهامنیس رد

 ازاالب ۰ لیورتم- نآرب) ۱

۰  ۱ 

 ۳ زد ینیشبس |
 یسدافملینیرذ جرح رب ۱

1 
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 ۳ تم ف قوثو - ردصماحرا_افور:لار نخ ین کرحب زا یاههحص 4 ۳ ۶ ۱ 7 /

 و بوم ۰
 5 ۹ (ناطیش تبحص) ۰



 ی «؟ب ریهشیاهنیدمک نییزا
 و دن اهدن ادنخ !رناهج مورع اهلاس

 ناوارف هاوخاوه ز وئنهزبت هو ررما

 رلزاچیل اچ مان رک
 نو: اچ یل داچ رک د نمط دن راد

 ب وهبآء
 یدداهو لرول

 و توبا دوب اب نتلکسادرو

 مدد« واتعاک ول ددوویل اه كيرک ی
 ددودن ] ملیف نیلوا . میربب مسامه

 یحاوت رد تشک و مانب» ٩ ۰ لاسدد

 یایهامشس ٌهدرب یورب < ریس رگ

 نیادد تک رشزا لرق دم] نا.مج

 شتسود و < وب دوب >۰ ملیق

 یا رجاب یسرجوین رد «ولتساک وا

 ادعب ,دنتشاد لافتشا یدمک تاشیابن

 یددورب ددودن دش مادفختسا وب داررد

 اشاسمت ضرعیب یکیمک یاسهسیپ

 ین اپمک یاسور هرغالابو دن دراذک

 هدافتسا اهنآ ترهشزا لاسدوبت وب

 دوج وب یئامنیس كيمک حوزو, هد رک

 دندروآ

 شورف رس, یاپملیف یرس

 ملیف شیامناب هک. اب تاقالمو

 دیدرک زاغآ «نیتشکن | رفاب تاتالمو

 یصقاب اداهنآ تفورعم و ترهش

 دوهشمح و نیآ , دین اسرما اع طاقت

 سی وایرجو نیتدامنید فالخرپ

 دا رقنایلاکپ رمآ هج وتدروم طقف هک
 ناهج كلاممرثک ادد دندوب هتفرک

 یدوجواب ودن داد یدابز نادنیقالع

 یژاب ملیف مکیلیخرخاوا نیا هک

 تیبوبحم و ترهش كاذعم دننکیم
 : دن |هدادن تسدزا اد شبوخ

 یتدملالیوط دادرارق داقعثا )ادعب

 رد رنداوو لاسروب ویی-س کاپ

 هک دنتسج تک رش یرتشمرپ. یاپملیق

 ؛كنهنیطایش ۰ فرب ماد نابن آ زا

 ناتسریب دراعتفا یارب« یت رماندرم

 ؛یئایدد یوربت رد ؛۲ تسیک رصقع

 و زیمآ رحس یایبول« نادرونهوک

 هدهاشم |ردیک نتیباک اب تاقالم

 : یئایمومدرماب تاقالعو دیاهدرک

 اب تاقالم « سرام هرکپ ترناسم

 اب تاقالمو دب اهرتسمو لیکج رثکد

 دیهاوخهینآ دد !دنوتسیک یاهسیلپ

 -تبقف ومزاسپ ۰۱۵۳ لاسدد. دید

 ولتساک و توپ آبیصن هکنیایب ددیم

 دراوه» فورمم ةدننک هیهتدوب هدش
 یدک رثاكي هیهتی تسد «یتسیرگ

 «سدامهرکب ترفاسم» هک دز هقباسیب

۴۰ 

۳۰0۰ 

 3 وریم #9 ۳

 ود | رنآ یوپ داتسو دشیم هدیمان

 د لاسدوی وب یوبدوتسا تسیرانس

 رک ناج و  پماجیب

 ولتساک و توب آ ملبفنیارد ۰ دندوب
 و دننکبم نتب یاهرخسم یاپساپل

 خیرم هرک رد هاتوک تدمکب یارپ

 نب ریش و هزهشوخ تاک رحاب ارایش

 لد توبآ ۱ دنزاسیم مرک رس دوخ

 « لبددوا »شفا رانساک و «رتساد>

 هبجن یتسب رک وادن راد هدهعرب ار

 هادو-1۲> لد یافیا یارب هدننک

 ابرلد و ٌژانط هراتس سون و هکل»

 دوب هدب زک رباد «دداشنالب یرم»

 دوهشم یاپلدمزا دراش:الب

 یابملیف رد هک دشی« بوم ك روب وبن

 در«هد لوپجمد رم" | ریوی رردیدنچ

 یاهل دسی داپ هدهاع؛دایش . دیشر

 ءدرک ابا یتیهایبو كاچوک رای
 تعبدروم ملیفدد یذاب تقیقحردو

 هتشو- تا

 ات جن
 رند اصن

5 < 

 اریدوخ یئابیذورذه هک دوب یتصرف

 ۱ دعب دیامسل هضرعنایچاشامت

 لابقاهداتس# سدامهرکب ترفاسعد

 یاپملیف ددو تفوگ ندبشخ دد ید

 یتداجت

 رب« یرتسد یمادحلات نهآ ءار

 دیلساكج تک ذاب !ریخاو دان دنس

 -دونکب و لذم «یم وبجمناگشیپ رتهاب

 ۱ یسفدومیدوا « نیپناج :دویئام

 یلاجنوسکب داناج و توس رم ادبد
 نادنسپ ایپذ تلف دد دوسخ یارب

 ۱ درآ زاب یلاکی رمآ

 -رذک د شقن دد «جیترباد»

 دد من رهامكمیب دوهو و نوساب و

 هدص نانکیذاب ربا. یسک وم شقن

 اتراهو رب هوالع . دنتسه ملیف نیا

 یکتچ وک دایسب لد هک ابب )هراتس < رباه

 زن ناوج یساابیز یاهکلمراد
 دن اهتف رگ هدهعرب یهاتوک یابد

 ؛ دادف یاههدنب ود نوچ

 منهج رد

 یسراف ملیفنیرت جرخرب
 یاهامنیس رد بشما

 ازالپ - لپورتم- ناریا

 یرابز صقاوند بوبع



 رثه هسردم
 مارا زا

 صوعخرر

 ددومید منب ریش

 هن جاودزا ز سا ود را زا
 سموم شر یو یو ی ی ۳ ی ی ۳ ی یی یخ یخ ۳ ها

 ٩ هشیپ رثه < یوراه ین دالد ؛ مرا یب ۱

 ملیف نام رهق و « یسیلگنا فو رمم

  نانوط- تسبلرژ و رتمور یاه

 تباث هرخالاب هناخ دود زا رف رب

 ز یئوشان زیکدنذذ وا ودزاذا هک درک
 3: یا هبهاو.و یاری نیرستکچرت

 ُ ملیف یتقد تسرک | هامرد و درادن

 ۱ دوس

 «نوتبال ت روپشمسپ رتل ا
 هقشأامم ینالوط تدسص كم زا دمب

 < یوداع

 تراگ رامنم > :تفگ نا داگن ربغب

 ءزاب اد «تکاسنیشد»
 ا؟ رام

 > . درک حاودزا اسد

 ینسیان و منشادتس و د بلف میمص

 «:دپ ددآ باسجب یفیلبت حاودزا | دنآ
۳ 

 ثود» و هددوآت سدب یداب ]ترهش

 1 دوویلاه دی دج ناطلس هب دورد
 جات شف ورعم یاهاپباب یا هفاپق شو یاوج :یدامنم یاهلا-یلع

 ورادیداپز تیوبحم مهزورمآ هکدرمنیا ۰ تادرمب ار دووبلاه ناطلس
 ار روب زم ناونع لبیک یافآ , ربخا لاسودنیارد اما ۰ دوب (لبیک كرالگ)
 تسا یااونسنب | 1 تسوک لبیک نیثل اج و دیدج ناطلسسپ .تساهداد تسد زا
 الف ما وگب را دبنک پجمل دیاش .دنسرپیم دوخ زا نادنمآالع پلغا هک
 لاس روب وب یل ابهک (!نرت» و) یاهملیف لیهشو ناوج ناهه( نسد وه ا ر)

 نوچ یک رز نادرگ راک رلظن تحا ۱۹۵۱ لار
 یب رته هرداجتفاب رد دی دناک و درک یزاب «لوغ» مابفرد سل وبتسا جروچ
 عادو» ملیف یفثعنام رهف یابارد اریسدوه هکبآ اهل آ .دب در" لاس ر ونک آ

 تخا و جات ین دیدج يا" دبمالع , دناهنگ ناب رکپ دل اه دپد « هجاسااپ

 !دل ا.دیها دخ ... ده لاس دنچ و 1 امنیس تاشب اپ

 . تساهدپس ر الا و مالمیب اب

 دشخ ر دیه نانچمه( نیلفل و را)

 . تسا هتفاپ بقل < رپ نادژ

 ووهشم دونک ۲ «ودنارب نولدام»

 تساف لدو دمآششوخ یدهنایفذا دوتک آ یارب دوب یاهژاث ثیلاین

 لوسیوباد «داکن وضاددوخ مایف <

 رد اد. ظعاو كيلد نیل ,تخاس
 هکیدوطب و تسازادهدهع ملیلیا

  .نکچ ات هناددرک ین شیب .ناک رب

 ۰ دووبلاه دد یشوضب رگیدلاسود

 نانچبه دیهررخ و ملیف هبمن
 اف یوکنره < دنتزذیب

 لددا > ددوبلاه یمیدق

 عاهروشا ردیردب رد اهثدم)ادمب هک

 لثتب« یاهملیئرد یذاپد یناپ ورا

 تسچیمتک رششژرااب رتا ككي ور

 ملیف شنا زا. لبثر نیلف دنیوگیم



 و سک و ) یرب رثاسم یتشک
 نیل واها درد «داتساتسرک و یلبجت

 نادرک رسنیم كياب ایت ددودب شرفس
 رتمک یتدم فرظردو هدرک مداصت

 ایردرعقب راجفن |رثارب هقیقد تفهز]

 بلق رد زین داجفا |لحم و دوریمو رف

 زا دود و یبونچ سلطا سوتانقا

 .تسا یرفاس یاهیتشک یداعریسم

 ناشدادعت هک یتشک نانیشت رس هیلک زا
 رقن ششوهاجنب ودص ورا زهرب غلاب

 هکدندنام هدنذز نتدنچاهنت دش یم

 ! نادنچناشندن ام هدنز زا ریتنات7

 :ناشتشذگ رس تنیاو دن دوبن دال

 هاگت | :حیعهدیپسندیمد ماکنع

 شوغ ًامه«راتساتنسرک» یتشک هک
 -تورت وهداز قا رشارف اس« اهدصاپ

 زاپسهرتخون رس یاب ردرعقب شدنم
 مهدد تامطن نایم رد ۰ دوب هدش

 هگدروخبممشجب یاکیهیتشک هتسکتش

 بآ یورب اددوخاتد رامالقت یتخب
 هوکشدلالج هبه نآ زا و .ددادهاکت

 دوب هدناماجب نیمهام یتشک

 «زءلوه كل اد .روانش درم

 هربت:رهچزاهک دوب ینشآ لوانواعم

 دشبم شک دنل وژا ها ره .ینابیژو

 یدنموریت و ل اسیدی ی !.-ج هینز
 زا هکنآ دوجواب هکدز سدج اد
 وبآ یود نوسکات بن یاههمین

 دوب هدرب رس ندزاب وتو لاحدد

 . دوب هدماين رد, یاپ زا العک زوده

 نآ زا یپ هک عوضو«نیا كرد
 هدن امهدن ززونه یو تكانتشهدهثداح
 ووش نشود یرگبدذورب ششچات
 . .دوبن بلاج ,دایذوا یارپ

 یدنماان وسایزآ هدنک ]شیلت

 همهنآ نایمرد هکت من ادیمو

 ات تک دسک

 لاحب تناوتیمرفنکی مدعو دوجو
 یلوج» زین سعشنآ و دشاب رت وم وا

 هک د وب یتشک راتس رب كرتخد «تیاو
 نیاب تست هکاریتبحم باوجوا

 ددكروب وبت ردنب كرت ماکنهز| رتخد

 یبآ ناشچرد دوب هدمآ دیدب شیلق

 هک تسنادیمو دوب هدناوخ شکنر

 ددادبم تسود اریو زین وا

 نیادد هکدوب نیاذا شقساب

 هثداح عوت وزالبق هک یتدم كدنا

 دن د رکسم راک یتشک رد مهاب «راجفت |

 زا یوابات دوب هدادن تسد یتصرف

 یوابادیرجامو دنک تبحص شقشع
 دراذگب نابمرد

 یتنعل موش هقبتد تفه نآ رد

 ؛ دوب نتفدورف لاحرد یتشک هک زین

 شنابفارطاكياکي ٌهقابقب < زءا وه»
 دب اس ادوا «تلب ات دوب هدش قیفد
 هدیشوک رتشب هچ ره هک سوسفا یلو
 نونکا ودوب هدش قفوم رتمک دوب

 زا هک دوپ ملسم شیارب اب رقترکید
 دهاوخت ودید دهاوغن ادوا سپ نآ

 اب شبلق ودریگب رب دد ادوا تشاوت

 دی آ ردشبطب قشعمکحم تاب رط
 كي كانتش- و ٌهلاب هاگیءاگ

 و دوب هدهآ ردب بآ زا یهامكس

 كرتخدب مجاد وا یرکف هجنکشرپ
 درک. دوطخ شرظنب . دوب هدوزفا

 یاهشوک دد نونک ازین كرتخد هک
 یلو درک ضرف | رنیا ۰ دنکیم انش
 یدیمالاج» یهامگسزبت نادندرکف

 . تشاذگیمن یقاب وا ندید یارب
 یقیاقب شمشچ ًاتءفد سپس و

 ارشن ایشچ ین, وندیما قرب و داتفا
 " یورردرفنجنپ داهچ .تخاس نشود
 ۱ قباث

 یوسب ات تفاکش ادبآ شیاپتسد

 دو رب شب قباق

 بد قیاقنانیشن رسرف جنب زا

 ودوب هتشذگ رد دوب درم هک ن اش رفن

 «یلوج» زیت ناشناگدن ز زا یچیم
 - او و

 یناوج نذ .دوبیتاوجنذ ناشیکب

 هک یبرطضم ددام و دوب ردام هک

 یکی دوب هداد تسدژ| ادشدن ژرف

 <نتلدیم»مانب دوبیرجات درمرگید

 دا رطضا و لاجنج نیادد ارشن زهک
 یدنلناکس|كيب یموسودوب هد رک مک

 نا رگید ذا شضو !رهاظ هکووب

 دوب رت شعب دیما
 داد عالطا زملوههب ریبدرم

 هدب دتاظحل نیرخآ رد ادیل وج هک

 نیح و رج عضوب یثکر س لونشم هک
 نیاربانب و هدوب ناگدید بیسآ و

 <زل وهد دوب یقاب یتاجندیما زاب
 <یلوجد یتعالس رطاخب عاطقن االب
 نیمهرد هک درکیم اعد ادخ هاک ردب
 یناجن قیاقب ناگمشچدود ژا انا
 فرش رد ینیکنس تدشزا هک داتفا
 زا هک یدایز هدع و دوب نتفدورف
 تآ دد دندوب هنداح ناکتفای تاجت

 نآ دد قیاقندید . دندوب هتشت

 هیدن یا هظحل كات رطخ عضو
 و درک ددب زملوه رسذا ادیلوح
 قیاقنیانانیشن رس» ۰ تفک دابتخایم
 < .دندایز یلیخ

 ثودب اد هلمجنیا «زملوهد

 مه شدوخ یلو درک ادا یصاخدصت

 یلیخا» عوضوم نیمه هک تسن ادین

 شیارب اد یکدزب رسدرد «دندابز
 یلما دوحم و درک دهاوخ داجبا

 . دشدها وخ اپهبتعیدب

 ندید اب ناهکان ماگنهنیارد
 بآ نورد ذا هک نانیا "كنیرس

 هتشدتفریم ورنو دعآیم نوریب

 مشچ و تیک م هذا زمل وه راکفا
 ژارت ولج یلیذو تفرک رب نیاقذا
 یابیز ناوبیکبآ نایمرد «قیات
 ناعما ابآ .دادسیخشآ |دیرتخد
 ؛ دشاب «یلوجدوا هک تشاد

 تشپ یهاکت هکنیا نودب

 : ناگشیپ رنه
 روابنو ریت

 كنیلرت زیام
 ت نالون دیول

 ۳ انگفیب شرح
 :تمس و دنکفآ

 و هکن آدالبق



 ل
 اب ثدیدز)

 توک اهن ی تاک
 3 ی 4 عج اجنآ اهر

 0 قو یاس 0 هک لیلحت ودشب و ۳ 1 اوت دهاوخ هر
 كشخ یاج رب تشغج) هنا

 دنچ هکدوب یقیاقزا ح - دش
 نونک | ودوب هدیدد ودذا شیب هظحل
 تسناوت یم یو وهدش كيدزت ابنآب
 اد« داتسا تن رکو یتشک یاهرنا

 ه اددوخو دننک انش دندادیمروتسد ایت اب هک دهدب سیخشت نآةرننرد

 دثن اسب نیاق
 و دیک یثحاد سفن زلوه

 ۱۳۱۵ نرجمناذاب رسدآزا «یلئیکم» . درک نانیمطا ساعا
 درک دادتعا یوب دشیم الماک هک درب
 دودکنچب رکید تارطخو یهامکس .تسدژا یلوج تاجنیارب یلاهش كل هکدوبن مزالرکید سبنباذآ
 مامتاب یلوج تردق رکید متومبا
 ندرکانشب دداق هجوچپهب و هدیسد
 زمل وه رخال اب ندنک ناج دا زهب درب

 كجوک قیاق.درب قیاقب دوخاب ارد
 تن اوت هکیفیاق امن تقیقحردای و

 زاب تآذا

 لوط مینورتم جنیذا شی هکدوب یتشط كل .دوب
 هک ت شادیاهداسنامتخاسو تشادن
 هتخاسشب اجنگ ر فن تشه یا رب طقن
 ناکدتاءذاب هیه نونکاو دوبهدخ

 هب هک زی ابنآ و هنشن
 یالقت رددن درکیم انش بآ ددتبون
 تكفچ یتسیتاب هژرابم یاسرقناج

 رف زا لیقدن دوب
 ناتییاکب قلمتمدننک

 وا ددكرم

 ارووخ لداعتو دندوبهدذ نآ هندیب
 دن د کیم ظفح
 ویاَق

 كي هک هجنآ زاشس .
 ماد تك تشاد مان تاجت

 دوب هببش كرم

 وتسب شن انیشن رس هدع هنسرب نآب زملوه و یلوج هکن ]زا لبق
 ناتیاک لماش هک دندوب رفت ,تفه
 یتشک یولجتسق رد ناتییاک .دشیم زین مودم یتشک هدن امرف < وداد»
 هر ]نوع نا ریذدد شامریچ و دوب هدیشک زا ددراضتحا لاحدد
 هدیرپ رتسکاخ لثم شرض یابخز

 تآ رد یزولدو تبحمزج [رهاظ هک دوب هتف رک دوب یرهاظودرک -یمتبقا رمواژا دی دابیم یا هقايق
 تاجنب زج نطاب ددنکیل دشیمن هدید

 -ابدد زا نت دنچ درکیمانش قیاق فارطا رد زیلوه هکناثچمه . دیشیدن|یبن زیچ چیهب شیوخ
 نتدنچ زین و ناراک نغودو نادرون
 زا بآ هک هداب هک و هدن  یاپسابل نیا اب نیرفاسم ةفایق ...تخانش دوسب هدرک یتبحص نان آاپ تغارغ تابعاس رد هک |دیتشک نی رقاسمزا
 7 نآ اب الماکدیکچرم ناشی ورورس
 ندرک هاگن زین یا رسپ هل نیاود یتح. وب توافتم «راتساتنس رک

 تلاح ناب نا ]فن ودبع یاس
 لوا هچرد یاهامنیس رذ بشعا

 ازالپ 2 لیورتم -نآربا

 منرج رد
 لا رتشاب ۲

 اروپاک جاروق اوت و-ردصماح راایفدد
۱۷ 

) 

 ٍا
 یصراف ملیف نیرتجرخرب ۱

1 
ُ 

۱۳ 
 یدود و تشاد نتب نتأس زا یسابل شیئالط یاهوم اب هک ین . دوب یم رگ رسهلبسوزمل وه یا رب دابتقر

 بامهیم هیبش شاهفایقت شبش یابلای ژونه هک یناوچ درمو دب زا یم یتفگنهخلبم هک سام |فیدركي نآ
 بش لاح دد یتشک قرغ ماگنه هک دوبمولمم دوب یثیشن بش كي یاهن
 دن |هدوب یزادهدن ژ

 مخ قیاق هبل یود «یلئیکم»
 دم شوخ یلوج وزیلوپبات دش

 ن

 .زللوه یاقآ ملاحشوخ ناتن بدید زا ,یلیخ : دز دایزفو درک ژارواهن آیوسب اد شیاهتسد
 نورد زا یتشک لوا نوامم

 ؛تسیت قیاقدد یفاضا داب :دیسرب بآ
 هدرک راضحا ارامش ناتیباک

 . الاب دیئایب دوز
 اش اب ناتییاک : تفک ودمآ و دنآ زا وشیپب هک د وب یسک نیم ودزبشآ

 . درادراک

 نانییاک ,دادعتساب .ميالمزپشآ .دنتسه ممص یدایز قیاق نیا نا تالا ۰ تفگت یابصعاب زیلوه
 تسا هدرک رما

 امنونک | «تباوو متاخ وامش
 میداد یوب یدبدش حایتحا

 دوشیم نوگ او قیاق ميناييامررکا درکیمدا رصاذوته زبل وه اما
 نبش كیدرن بقارم یئارگناب هک تسویهایسزاک نغور كي ءاگنآ
 هریل وهیاقآ : تنکدوب اهیهانکس
 . الاب دیئاعرفب رقن هدامشو بآ یوت میدریم «تیسا سدادو نم

 سا سینفود هل دیبا ندریق .یتک زا تقدب و هتسُمآ درون ای ددود
 ۳ تاب یصحوحرهز)
 .ندش را وسدذا و یتشک داتسررب ونو ام
 دنک تانک باغ

 هنژرپ ۰ قیاقرد هکیماکنه
 ۳۳ و وادی ا هدناو ,ینام هک «نسدان» مانیتوترف
 یدیدشحایتحا وا هک دن امهفب زول وههب هک وب . یفاک ناتییاک ام بقب یظن كب + تفرناتیاکد زن روتسد ذخا یارب سل وه دیجی یم یغوتب نودد اد

 تاملکن پا اب مهیل وج و .ددادو رادب
 دد, یسگتسکش : دوزفا یو صرتب
 یوژاب هیحاندد یکتسکش و هجیج
 . دشاب هتشادمه یلخاد هکزی رف وخ هک .منک یم رکفو تساد

 زا داکچ , دیسرب بار طضا اب
  دیآی مرب نامتسد

 درک م هاوخ اد مشش وک رثک ادح ۱ نم یقوداک به > تفگ رتخد
 : دددقا هکیلاحردو درک نتفگن ابذهب عد رشناتبیاک هکد یشکن یلوط

 دنلبادشرع ناهکات دبلانیم تسشب
 ۰ متییب وگب ۰ دیسری زبشآ زا و درک
 ۱ ل ینیج ادیتشک یناوتیم

 .یفتم باوج تعرب كاآ
 27 ایدد . مضاو یلیخ دم ك ناب رق :درک حالسا ادربعآ
 ارگ ارف تآ او فرط هیهو تسا
 ناسآ لب اقمود ینتک رظنم

 جک سای



۱ / 
 ٍه روصءناتساد

 مو جام تا دو

 فطل , هکدنا و یاچ
 (نیرک اهرف*۰۰ یلیا) (نمکیهلب راد۰۰۰لآ) ۱ ۰۰۰ یلبره) .(نوسکیرا فیل ۰۰۰ زدل ونیرلیب )(راک ناج۰۰۰مات) (راکاروبد۰۰۰ زدل وتب را رول)

 یلنیم تنسنب و لاورد راک - نمرب سا .وردن هی + هدنند هیهت - نسردنآتربار

 رورفآد داد

 رلاک ورتم - پوکس امتیص -ربام نی ودلک و رتع ۱ ۳

 ]۳ خخ ۰ ظضظلل ۹۹ ۹۷۹۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰

 دنکفا یدانکب اد یلیا ناپک ان درو[ رو لبع هلع رب |رشااقق مو

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
 ۳ رو یاسر كوتخد «نترام یلبا» دزنما:-- یا د ۱ 1 رک رتخداب !ردوخ بش دراددصق ماند هکدرب یی «ادولوتو ۱

 ۲ ۳ ع یارب ییروخ همان رب كرتخد اب .دمآ درکیم راک یو دناوتیم هکیوحان رب تفرث میمصتد ِ خح 6و9 ٩ هنوبرد هک ومنبدز یابیز كر نج ک ۲ و 0
 و نا ترمقا۰ شاهجوت ایراد هدنز تبع اصوصخ و . درادیزوسلدو فطل هب یرتشب جابتح دک كرد ادوا ساسج هیحود تسناوتیمن و دوبت لا هدیارتخد «یلیاد و تسی یلماک «در هل تسنزبی» اردو ِح 1 . دیدید هیهت بت یارب یبد 2 یا ۳ ۱ ۱ و

 7۳9 تنگ ربدد ادناوج دوج وآیک دنا یتحارا ۰ دشكي دزن ودروآ شیوخ دزن ادوا تشاددها وخت یشوخ تدوص ۱ 1 ی : دما 09 و تزوم نفت لو رتشپ ملت هب رتخد .سق ر ناب ای دادم عقا ؛ یاهجوت ددومو ۴ 1
 رز دو هداد تسدذا اددوخ یمیبطلاح یلکب ماتدرشه یوب آ رد ادو دشن شدیاع یاهجبتت یو دوش فرصنم شیمصتزا ات تخاس ي ۱ 1 طل تو شوغآ رد ادوا ۳ رم هبمتزا ات تخاس شزاداو

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 یهات وک تدمیط «یلیااب مان لبتبش حاضتفاب طوب رم ربخ-۷
 ۱ لب «دعبلاس نیدنچ دوبمدش ینخبشوخ يدرمو مان رکبد-۸ ی رگید مه «لآ >.واییسستسود دیچی نادر اشن سان رس ِ نار رگاشس هسددع ران رسدد
 1 ۵ تم اب وا .تشک زاب شیوخ یمیدق هم تلاجخ وااب یتسودزا ؛دوبن نیبشوح هدنب اب تین

 9 لب ۸ دا وب دلیثو ادول رهوشاب و شب 1 مر دیدن

 اهر وا دید دهاوضت رکرره ار ارول هک تفک ماتهب وا . تخاس 4 هابن تاوچ نر یار !ءدوخ تدامسو یک دنزشرسمه هک تسن ادیما لی
 کشیآزالیق تنک و دادو)هب یاهمان .هاگن آ تشک دها وجن زاب هاگچیهد
 ۱ كعازا لسمما-نایعح هد هتناتداد یا رتب ادنک كرتاراجنیا

 | خاهسردمزا اروا هکتیاذالبق « ووب هدشورب ودیتخم تسکشاپ دوزی دی اب مان نیدرس هاراه رتخدلثموبو تفکیمو تف رکیم رب |مهشنتن دهاد دی ۲ ایه شنتن راد ز رطزا
 .دمب ودشتب شتاجن یناهتتد سرت نیا زاات دمآ شقارس ادول 2 ژ رز تقا رم ادول : دن اد



 ؟دیهدیمحیج رتا را ی اباد شب ران
 هاب لوا هچ ردرداهن ] نایمزا هکدناهدرکایا ادوشید ناناد رهف شقق ملیفوداب

 یولرام) هنیچنم اه 7 زا یا یسکعرب .دناهد رک تک رش شب راب ماپفد 3

 رهالن درام لب امشاب يهايف رد اهنآ زا يكي یزوررگا ثاخوود
۳ 

 راب فاتخم هفابآ ودرد اردو پو.دم ناگشیپ رنه
 یودیاپ ده رثاییرتر اب اهبا ام راظجالاح .وب ره

 ددص_



 | رتنک هاقمن از سب یز ورد
 )وا شقن نم ؛اسلک یوبدوتسااب
 مدهع راز <ت وکس)ا نحو ملب#
 نم اریژ ۰ مدیسرمیم یلیخ شاد
 نآب هک متشادن یفاک یئامئسم هب رج
 ناتشم هناسوبام طقف « منک دامتعا
 دها خرد بآذا یبوخرثا هک مدوب

 رازآ یاوهردام هئحص نبل وا. دم
 1 رسو هنخ آهک یه !رمتشاد دصق وا یاهنحصزد زو نام اتش الو ریم , یوف 0 ووب ناب رهمیلیخ ؛هتیلاو  كيدزب رکیدک ر را موز كیئاسم یاهبل را دوابادشاشو هنرح یاهگن ریو كدناامیا مملتق و ۳0 روال یقیفح سم هعدخ)ا یئاتدنچ نمی تخاص لمع : 2 سو ,ورکیین رکف ۳ نداد ارمتل وپس «یادومآ امدرف» رتشاد ( ام امزدک ۳ 33۳ او مالما اددوخ یا + دم یراوربملیف , هندیدژدیم  یارب یدادد 0 ارمیض رف لپ وموت|هک یلته ندرب

 میجمتم یاهسوباب و دربب شاهناخ  منادبن و مدوب هتس
 روگكات ارعوا هکنیارکفذا . دژاح ونم یاهبل یئدمهچ

 دوغ, تغس تفرکدهاوخ شوفآ رارف مهیود رولب
 وراچب دو ملیف نادرک داک مدیزرلیم یادص یتقو ؛تشاد
 ؛ روغن هسف » تشاددامظا « نیئوک مدينشادیسک ندزفک

 «:متسهناب رجبظاومنم,میل ... اهدار ولی ناهک ات
 ندشء رسخاب متست ادیمنمیل و «نسردن آ و وا .متخاس
 ادب اهنحصب یچاشامت نا را زهمشچ رانا هک دوب سالم

 منک افی|یداعارملد تسناوت مهاوخت

 ورجمب تف رک میمصت نادرک داک یدو زب
 درف تدوصب یمکم یسلجص هکنب!

 دی امن عورش ادیرادرسلیف متخاوت
 « نکن طابتحا یلیس ندژرد»تفک وا

 ؛دوب ناب رهم نمب تسن زونهد رف

 ما زب مکحم یلیس اب متشادرفنت نمد

 و.دش دا رکت هئحص نیاداب هدزاود

 تباپ زا مووب هتسناوتن زونه "قم
 عناق ۱دی وک »ندز یلیس مکجم
 :شاب دوز» تاک ی ابصعدرم ؛ مزاص
 رود دودکباداچان نم ۰۱ سی رتکا

 فرطب ادمتسدو مديخرچ مدوخ
 اهن آ هک یتق و .مدرک تربید تدوص
 -رسارهب رک نم «دینک مطفو دننک
 رشهب ناتدوخ . نآ زا دمب مداد
 ٩ دوپ یاهسوب هچ دین ادیم

 ؛«دنهسون ایفا یسومداب ودد
 ردنم .مدیسوب ار« ربتالوسدو۱» نم
 هدرک تک رش مه یرگید یالبف
 دوب هعفد نیلدا نیا یلو ؛ مدو
 یزاب یملبن رد اددرم لوا شقن ک
 | ؛راتس دیهاوغب رکاامش . مدرک یم
 یاهداسچ ۰ دبسوپپ اد ملیف تن
 ادورم تسغن لد هکنیازچ دیرادن
 دوش شوما رف . دیشاب هتشاد هدهم؛
 دل وسدوا> ین املیس مهم لد نیل دا نا

 دید رگیم پوصمز بن
 مرک درایپاوه . میتفد ناتسوهنه ۱ یشیمپ 4ب ملیف هبهت یاربام

 دسر نابابب داظتنا هرخالاب و دوب



 علف دا ن* یم امنیس وب نا وا

 ۶ وفوب < شهاب هتفه ودو مانب

 رتکچ وک رها وخشقن نم ؛تسوبب
 مدرکیم افبا اد «لواب نیج»
 و دراکیرو مه ادملف درم لر
 یادناددتشا دهدهم «نابلاتت وم

 هک موز صدح یب وخب «ملیف هیون

 یفص ول ادباژهفالع نمب ودولکی

 وایکتب ه ون یاربینح دابژنب من نادرگ راک هک روطن امه درب: « افشاعالصا

 متشآ دل ه دهم رب یحوص.ل و نم تفک بم می

 ؛ژیگناحرف حص ژورکب اما

 یتساسب هک هنداد ربخ سس یتقو

 تم واقع وو داکتپ ویا ال و طهسوب لب اقع

۱ 

 اب ودیود یلاصش وخ زا اتفیقح+ مک

 راک زونم ملبف نبادد

 وشیاما خوش 1

 ود داکب راب تاب ابخ زا ز وبع نی و: میدیم

 مو وش

 ده  رتنب داک نونل

 ورب ودتسا یمادناشوخ ناوچ هک

 دو ودنبمدروخ رب نمب دو داگب رو مب وتیم وا و نم شقن هکل اح دوو دادیم زا رم |
 زا ه ان اج هسوب كب هع دشایم مش و4 آ

 یشوخاسب نابرج

 هم نایاب دد اما ؛ تفاب هیلاخ

 ادوب دوتسا ین ابصع ینل احاب نوتل راک

 زا یو مدیمهف ادب . تاک كرسن

 رابس ودراکپدو نم ینالوط ٌهسوب

 ! ووب ءدش بذعمو تحارات

 دب اب رپم منابل

 نم« كب زکم دو یلیطءن> مایف رد
 مینشاد یفشع هنحس < لا دد كم ید و رد و
 ینسباسب تفک نیپ نادرگ راک ینا و
 ن رسوم دا و هافشاعار «یددرچ

 یاب رجتادبا اریذدپ رب ۱هربچذا
 مدپس رت يم و متشاد» ریطخ راکنبارد

 اجناسب ارنآ تبقفوباب مئاوت
 ملاسرپ

 ددرس یب ناپ رجب «یدود»
 السامهس,..دزادن هصغ ییچود و رف |
 » ملپ هدامآ هحص «۱مداهن هب رجت

 ۱میسوس مکسما د رکب دمهمیتسن | ون مه

 «رخه] اب :هلحس منع زاب تفهذاسب

 راکب امودشبلج نادرک راک تباشر

 تشاد هنسسو ميدادهعادا شب وح

 هتلطق هک دیس ر یم مامااب تسقفوم

 وا ..,و دششوماخ نکفا دون يمال
 تشک راک ز

 یتلاحاب ؛ مدوبهدش هنالکن م
 یئایصع موز دانک مشوغ زا اریدور

 مدیسدواب یتف وا مّثف داناد رک زاک وزا و

 میل گیتس رگیدنم» متفگ تن وقخا
 ههفهقیادص «؛درک مهاوغن كابار
 ۶ دنلیاوبب رب ضاخ هیهءیخ
 مهاگن هدرک متحاران رتخب رکبدنیا
 وتماص یاهشوگ هک دانفا یدورهب

 مدب ودشف رطب ؛دوب «داتسباتکاس
 !مداهن شيل رب ادمیلو

 هدنشز ملینرد هکنیاژالق

 هی نشأاع نزكپ لر« ؛دنغب «كقل د
 راتف هه ۰ مریگب هدهفیب اد

 ۱ تقالخ رب اتیس«ه رب یود ٌهسوب مدرکیم
 وهم یا دن داد هدیفع هک یناسک
 شیپ هوأس سب یک ؛ .تسا راوش»
 هیهئ ز و زم رخدلاب ات :هشابپمءدامااب
 هی ملیف زا یا هتحبص یداد ریملیف و
 ۸2 ما دآ نم دیس را رف «؛دنخب هلقلد

 تک زا " ءاسرون ربذ «ناد زمدق و

۱ 
۱ 

 2 یکم و تولخ ياءداج ناتخرر
 . ۳ ۰ هحفص روهغ



 هذاز هل ادبعزب ورب یاقآ

 درام یصخش یاهوبدوتسا +

 مزلتسم رما نیا و دنتس ملیف شخب

 یبت رمو عیسو هاگتسد ندوباراد

 طسوتاهملیف نیا رثکا تهعتیه تسا

 دوشیم ششب دوویلاه یاهبنایک
 برب و رها رسف ناب ززو -۲

 مجرتم و دوشیمهدناوخ ( رود)

 نیدبتسا یودا رف زین نآ ربا امنیس

 رب هد)اد(دولیتترمار) هشیمهتهچ
 دنک یم رک ذ (؛دولبات

 اد(سالک ادكرک ) سکع ۳
 رد مسیدوب هدادلوق هکیروطتابه

 هدنیآ دو میدومن پاج ۱۳۳۰داش

 بوبحم هشیپ رنهزا یرتابیژ سکع
 دوم میها وخ پاجدلج یورا راش

 دحسم ) یوسوم یاقآ
 ( نامیلس

 تبیصم)ناداب زا رب یهالک -۱

 - درف یمان نادرک راک رثا (كدزب
 سک و ف یناپیک طسوت و دشابس نامنیز
 دوشیم میزوت ناهجرد متسب نرق

 مهاد ( زن وج یل رش) سکع-۲

 پاس دلج یورسانم تصرف رد

 دون میهآوخ"
 هشيب رئهزا) دیاهدیسرب -۳

 لاحدد یملیف هچ دروت نلکبوبحم
 ابتسا نا رب ناند وصقم(!تساشیامت

 یدذا یملیف هک نا رهترد هاکیرمآ

 ملیف اکی رماددیل و دنهدیبن شیامن

 هدرپ یو دا(ام ویب هق دهد وتعاسهس)

 ۰ تسا

 نابهر داهرف یاقآ
 یگن دملیف (تروبهاتیر) ۱-۱

 مین اس ربمنأث رظنب انیع هک فب رظو رعاشهدنن او كی ذاتسب | همان مهنیآ

 امنیس ه راتس م رتحم هلحم هراذا

 دشخ ردیمما رآ یاضن قامعا هدناک داتسبش یکی ران ددهک یماگنه-۱

 ادهدیم رییغ؛ اددوخ ثاساسح | زیگن | دوشي)روت اب | ونیب ثلغ رم هک یماکنه

 دصررپع شوکب هشوک رهزاذودن اچ ثامن هکیماکنه
 نآ هددوآ رب ادربقفح شهاوخ ماگنهنآ رد

 دنکیم همزمزراز قشاع نوچراشب ۲ هکیءاگنه

 دب اب یمناب رج ناک راچیب كشا نوچدابیوج هکیماکنه
 دیوگیمداب قارف ردراهب ربا هکیماکنه

 نک شفن دلج یوداد مبوبحمسکع ماکنهنآ رد

 تسایزاب نم راهچ نیااب امنیسهداتس نیزو هلجمهرادا

 منسه..یدسپ دود مانب یگشبمهدادتسود دایی قوشعم دایب هک

 پاچ دلج یورار ملزنع یکشییهنرب هکتسیچ نابرجاریز

 مداداعدتسا تسانم یکشیمه بویجموا يدسیدوددا دبنک یمن
 , دیئامن پاچدلچ یدرادوا سکع

 دد مشتحم نیا رصن یاتآ دوبدارق هک یدیدج رتآت -۲

 . تسی ادیب لآ زایرثا هن وگچسپ دنیاما سپسات اضرهاش
 لونسهربدم باتچیلاع سکع كيراتساوخ همناخرد -۳

 یدد موشیمن قفوم هک منادبم مدوخ هتبلا متسهامتبس هراتس

 دوش هددوآ رب دیاشمدومن شهاوخ
 ینامرهق سو ریس - دنمتدا را

 ۱۵, آ «درپیود یلیلپ نوچمهیدسبدود هکنیءاگنه -۱
 دنک شهب اد شیادصا وناب ترم نوچمه هکیماگنه
 »دن وشلاجیب شیادصذا امناگدنا اوخ هکیماکنه

 :دومل مپهاوششقن .دلچیدداد شکع ماکنهنآ دج

 ناخیاترصن یاقآ) پانچدیدج رنآت تسپن مولعه -۲
 : دوب ناغاجالصا مهدپاش دوش انتن ا. مثتحم

 ترذعم تسین نامس رتسدرد ام مرتحمرپدم نکع -۳
 هوکخساب  دنمندارا

 ۰و جم

۳ 
 (رتسکاخ ريذ شنآ) پوکسامنیسو
 هب سک دیامشیسرد كي دزن هدنب ] رد

 , دشدها وخ هتشاذکش ی ابن _شضرعم

 لب اقعلد(نوتلادیردوا)-۲

 ایا( لبطهب رّ) ملیفدداد (دلنلا)

 2 یوم

 زجب (یدداهلدول ]زا -۳

 مسلیف شیب یاملاس هنهک ی اپلیف
 .تسی دوجوم نا رهترد یدیدج

 یدابآ رون دمحم یاقآ
 اش یاضاقت ددوم یاهسکع

 میهاوخ پاچ یرکیدزا سپ یکیاد

 دوم

 سورید رامیاق آ
 نایسو ریدذ رام

 (نادیلسدجسم)
 ژالبف و . دیاهتفدیضاقب اهنت

 میهدب ارامشتالکشم باوج هکنبا

 دود الوا ؛ دب میم ملقب تسد ارچ

 یلعابتدا و دوب یهگآ وب ز«هحفص

 (یلپ وتف) هلج» ابناث تشادن _امب
 كب دودح رد یژا ریتاب اکی رمارد
 هداتس)و دوشیم رشننم هغسن نویلیم

 !منک شرع هچ هک نا ربا دد((امنیس
 لاسب طوب رم (تشهب قرش)

 ههاشش اب یطابتدا و دوب هتشذگ

 ددونبادد ارچ .تشادن لاسمالوا

 !مالسلاو .دب اهدومنن تقد

 (ناداپآ) یردتتمیاقآ
 زا مهدب یباوچ هچ منادین

 خساپ هو رسیب یاملاوتسب هتسب
 هکدبدوب هتساوخ یسکع+ما هتفک

 دیدوب هدیسرب .دوبن نآ بلاطیسک
 نادابآ دد ( هخرچود دزد) ارچ
 نبادد مدوب هثفگ دوشین هدادشپ امن

 !تسی هتخاس رپقح تسد زا یراک در وء

 هشیهاردوخ هدنناوخ ناباپدد
 مینکيم باسح نامدوخزا

 و یروصنمیرپهزیش ود

  لوب » ۲۲ نوسکاس ناچ-۱
 ۳۳ ودنارب نولرام- ۲ رشیارب
 . دن رادلاس

 را و یوواکددذ

 ار نروصبد ات
 میس , دنادروآ دد
 بیر ۱۱ ره لا دد شدوخ

4 
 1گشیپ رنوب ۰

 را 2 (سچوک
 هی میزد ۸
 ۱ رزم هریف و ارتانیس

 . ۳ رس
 ۱۳80 ارت اموکد رک



٩ 
۱ 

 لاو «, ف ۳_س ۱

 ملیفددیوسنارفزادط و هداپشنآ 9 ود راب یژیرب

۳ 

 دی رفآ | رن زاد ۲

 هرم  یگنر نکس اغوغ ۳و ۱۹۵۷ لوصحم برکسا

 انشآی لامنیس# رزب راکهاشنیااب هکنیایا رب و هدشورش اک رتغم كار وپاوین و نا رهت رد ملیف نیا شی

 میئاسریم ناترظنب لیذ رد ارنابآمتسي هخروم میات فورعم هلجم «لانتءزا یتهسق دیوخ

 نیلبرم) نیشناج یئابیذ» یسنج هبذاج ظاحل زا تسادوهشم 1۳9 مپ الففو درازلارم۲۳ نونکا هک ددداب تب

 قرشُزا ابتد طاقتمامترد هشینهنیا یاهملف بلک سا هدش بمان هرازشتآ هو هتنلگدرویلاه زانطدانس ۳

#0 
 ۰ نیاراک ها ۶. رخ آ ات هه وااورآ

ک ۱)لاپج ی هرات نورتشدرف رب نر .
دوب تیققومنبرق اهن سانتو هت

 نب :نیرخ كنياد تساه

 مو

گیم بوسحم دوخیونیاملف رنگ دزبزاهدمآهدرپوربگروبوب کاهامنیسرد هک ار(دیرفآ نز ادخ» ام
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 سه هث دنتف هم هه

 ۳ ل یی )
 ودی

 ناو 4

 یتسه
 تأوج ردو یدنخ

 

 ِ متشادن تاک ششد ی سر

 دیلد لاحبات ملک ضرع ناتتمدخ

 ماهدرکن یزابدشان من قیاطم هک

 ساخشا لر اپملیف بلغارد

 لم« ماهدوبن اقیا ار هدروغلاح

 رد لالدو شورف هنهک (نتکنب راچ)

 هدننانتا كي (وکاذ) هد هع ء لاس
 ماجن || رن ی مک هچ) ملیفدد یجراخ

 یوجزاب كي (دیهودناو) و (؟داد
 و (دارساهناخ) ملبف دد ینابلآ

 یتهاریپ ریذ) ملیفدد (ستب
 طایخ (یدوم) نم بوجمد [ینهآ

 (رک ذلاقباسیوتلاب) ملیف رد
 م متفگ هکب روطن ابد هصالخ

 مد یص)ربی
 هداوفدب و یاهرثن یاهوماب (:هلاس

 ماهدرک یزاب اد

 اداهلد هنوگنیا هکتیاذا لبق

 زرط و لکشو لکیه مریگب هدهعب
 تاصخش« همشهصالخ و ندیشوب سال

 منکیح رط اصغشارملبقژان وسرب
 نتشونب ردافهکن [ زا رتشبب نم

 مناوتیم مشاب ملبفژان وسرپ تاصعشم
 نآاب اددوخ و هدرک میسرت ارتآ

 مهد قیبطت
 مددام وردپ و نم هک می وگب دیاب

 یک دنزرهش تسپ یحاون زا یکیدد
 توعداد مناتسود بلفاو میدرکيم
 :دنباباهلزنمس هک مدرکیم قیوشتو

 ندرک هدامآ لوذشم مردامهکین امزو

 رب ود)

 ساخشا لد هشیمه

 س ریذپ ان ربیغت یکنسرگ یارب اذغ

 یه یاهشوگ دد یماراب دشیم

 ربوصت ویزیمآ كنروحرط لوفشم و
 مدشیم كن روومملقاب مناتسود

 دسریمن رظنب تبجع نیاربانب

 ذفاک یو رب مقیف ژان وسرپ حرطاب هک
 میاعتب : وم كمك

 همل اظمادیشژرا اب باتک یتقد

 یب ینامز اهتنمینکیم
 یاهتیصخ هک می ربیمهدنسیوت تداهم
 زاو .مپنک مج» رظن دد اد ناتساد

۴ 

 مدوخراکب یر

 و یداتسا هب

 ۳0 ی

 یفلتخم یاهل ,بیت رتنیدى)
 هجوم و جو جم

 هک فوسوک دب وبد

 ارش راک

 ی ی خو ۳

 نآ و دیامتیم دوخ بوذجحم یردقب

 ناب هتسادو دا رفاو ناتساد هزادت

 یی -یمت هک شدنها وخ رک هولج
 رف هنافاو تقیقح نب ميئاوم

 منوش لئاق

 ینامزهدنناوخ كبدنت ام زین نم

 رملبف یوبرانس هملاطم لوتشم هک

 هجوتم اردوخ سزاوح همه مشابیم
 ادوآ لر دباب هک یصخشو ناتساد

2 

3 

  کرار رو قافع ملنف رد

 هر

 روسای ر و دشاب

 اشق هدنتساوع اوز زر

 9 هک تسوا دوخ هتشون هرامش
 نادنتقالع و ناتسود. یا رب 1

 1 بایط رهچونم

 ووخ رد ار هدش هتساون تیصخش
 نم هکد وشیم ثعاب ملک سح

 یشاتسادزا یدادربلیف تدم رد
 تسدد و هدربدابزا اددوخ تیصخش

 نیهر

 وصرب هبشنالخآ و هیحور ظاحل زا

 موشب ناتساد ژان
 تبحصژ رطوتانکس وتاک رحات

 لماک ر وطب | رهطوب رمژان وسرب ندرک
 «موشین نآ ماجن اب رضاحملکن كرد

 ملیف ع و رشزآ ندنچ اذل

 ذغاک یو ربا رملیف

 لبق هتفه
 ژان وسرب یردادرب

 منکیمیفاک تقدشد وج درد وهدروآ

 زایسب نم یارب تاقوا یضعب

 (یرارف قاشع) ملیفزا یاهنحص رد [(فوسوک دبوبد)

 تشاد هدهعب ار «اوسردلیدوا»ردپ (ثاب وز) لراک

 ۳ فی 3

 سا رزومد

 ی ععا رصقاوت م
 نام

 | هرکه تسا تسد
 7 ووبن ملیف یلصا
 ید : مورکمیسرت ادا

 طب ناب اب شفک عفک كم
  نیزا هتشکر بد دنلب هلاب هقیكي هود هکر یبابل
 ۳۳ |تیصخش هن هن وگنیا ۳

 .دزنکیم فرصمیص
 رپ هب هقب نتخ ودیا رب

 نا ابرسج) ناب ایخدد عقادیزود
 بسر فب هک ی نامژو مدرک همجا رم
 ره رانا اب ارءهدش
 , تفکنانز یفن و ادتروق
 من رکف تسا یاهداعلاقوف
 ۳ .اربنآ نتخ ودهدهع
 رارغلدو هرخالاب نم
 ۰ دومن هیهت

 مناوتبت ۲ نمهقالع دروملد
 , اب ارج صوصعب لاوثس _نیایارب

 ملپلرد (یگسشیدناک ) لرهتبلا
 دروغ لوبدد یارب هلاغزب كب)
 تدریژ هکداد عباد تداعص نیا
 ابد یقبقح نادرگ راک دنچزا یکب
 الا یا ببسبپ نینچمه .منک مر هنرگ مبل 13: لود س)
 ناف ی تسدو (یکسنیدناک)
 ۱ دوب نمردپ هیحور
 فن روز هلجمردو هد رک ترچاهم
 . سا هتفاد لافتشا یاب نددل

 سس هگمدوب دنمتالعاذل
 9 ی نمب لد

 اف تیقفوم ابمناوثب
 نمود فود ۳ ۳ یرگید رنک ] رهذا رتهب
 . ۰دوب داوشدراپسب لصا

 اد لداخآ یافبا نم



 ژان وسرپ حرط لوغشم «فوسوک دی وید» یتقو
 2 :تروع برق هاب رز هک جمع هلحم كدرد 4 ۵ ۲

 و ِ ر دوحردب دون (یکسنب دن اک ز

 و یورب تشاد لاغتها یطایخراکب ندنل ورشل یک

 دروآ ذغاک هحفص

 هی ویو ویو و و وب
 مدرک بن رماونآ یو دنکد ش رات مار]

 و دو بوحآ هلیحوب اد یعادن یارب ولد

 مدت  یابیتشور هبأس واجبا و هارو دیاهبب رعش مناوت

 داجیااب یلمی هلرس و نیدپ و :متخوم] یزود متادنزرف ونززا موش

 هتسخ تروص طوطخ نشورو هیاس دشا رتبمن ویدوتسا هشوک قاطا كب رد

 هاب دد تروشهو . یدادربهلیف ماعتاات ینعب هتفهنب هنچ
 داجب | مث رو یارب ادنیم د رم كي

 تاگشیپ رنه بلغا اما

 عدد هکن م تاصخشم 4
 نبع ط !صخشمزا یکی مد رک دارق میرگ نیصصختمرظن تعت متشاد دای هاذا اهزبج

 نسیا هتف رگ وغب اعم تروصلاح الت دوب شزاااا

 3 یصوصخب كنيعمددپ هک م

 راف 9 ۲ ُ تقو زور نبدنچ ۰

 ی ۲۳۶ لب حر گانبع یاههژانممومعد مدرک

 درومكنع ات هد رک و دو رب
 تسدب اد نآ نوید ۱ ۳, ار

 ۰ فیض طایخ دوج و مدز مشچب دهدددا
 هژافم كي ردار دوخ ربع * زی

 مو رک ج هدن |رذک زوجا و كد

 اد مشیو یدادریملیف نت ۰
 مدراذگ و مدرکت حالصا »دیس

 زا .

 راد

 طیب

 تاملیید كي شقن رد «فوسوک دب وب »+

۱ 
 . .ساعشا لر همه د هکتس

 میامت یژاب اد( یس ع) یجراخ

 هدزک تکم تالنح ی بار اش

 ین دوم رد مگ ادادبدش۱ ب7 و

 قیقدیلیخ هاژود یکد ن زرد

 عحس ی گیم ز حیحص ییلکن

 لاسسرد هک یملیت هد زا ور رد

 + فلتخعمیاهل دماهد رک یزاب هتشذک

 یرکنه یاب وزا,ینایلاتبا «یسور

 اد یتالآو یدوپ * یق رشندنا

 اددوخرمعنوچو , ماهد وب رادءهدهع

 ماءدت | رنلکن دن نشت ریقف هلحم كي رد
 ادیسیلکنا دارفا تانئسو هتاکرح

 ماهتخومآ یبوعب

 یماهک میوکب دیاب هصالخ

 میل تر و شاقن روتک آ كی

 رپ ناوج درمكب . هناگیب
 هسالت و يوجل و رسدوخ یک

 دو ,زک ره هکبسک و. نا رگیدزا



 قم 1 ۱

 زدر(هزرن

 ۳۹ ر پوکسامنیس

 تا یابنبج بر رتناهیرفب - دزاددو دن رج رنگ اف تربد :تنارتشاب



 2 ۱ ی ۱

 ۰ ُأ ۱ ك )0

9 : 
 اسد تاال وصحمع نیر ز درب هدنهد شس ۱

 ۳  ِب ۰ ث ً رت حسهمه و نت رععلاع ۱

 بفورعم,هتسرنه یاهراکمام

 یقناتسک یا

 و ان | یو > < رده نا (یداگنز رتعسذ) ملیف +

 زملیو ۴۹؟تنسود

 صدوهشم جوذو رگیدءهداتس انا

 ملیفزا رفميمهدرتب وقف بنا مب هک يعلب

 یتساهدم ] رایشب «یراگنز رتخد»

 کر زبفولب
 2 ی 0 ر تسیملدهسنا فکا تحنص نالوصحم نر 5 ر زدیدج۸
 ررود 5 راد 6

 هتسا هتسکش ایئدرد !راهلف نیرتشدرف رب 2
۱  

 « ملیف ر ون هم تک رس



۳ 

 بو

 بقاعتم و درک ادصرد كن ژ

 تدشزا <یناج» یاه وناژ نآ

 : تفگ ودشسح .>یب سرت

 .دن زیمكنز دراد درمریب-
 ار شردارب تسد 4 ولب >

 تفگو تفرک

 زا اد وا .وگب ایلسهب -
 شهاوخ . نک ملطم یرجام

 ۰ نزب فرح منک یم
 ادصبواتت هب روطن ابهكن ز

 هتخ و رفا رب یتروصاب ین اج.درک یم
 : دیشک دایرف <ولپ»رسب

 فربیونشیم.! رانک ورب-
 . رانک

 . تشادن یاهدیاف تمودقم

 «ایلس»واضوعوتفر ؛ءاهشوگب

 اد شرهوشیاههناشو دمآ شیپ

 :اهیس ربا وام

 شهاوخ؟تسیچرس اوعدس
 . متسین _هییرغ نم . وگبمنکیم
 ناپش نم زا هداتفاقافتا هچره

 دهاوخب هک یرگ انش دننام
 بآ نورد هب یدایز عافترا زا
 اد شیاپ ریز لواو دورهج ریش
 * ابلس یاهمشچب .دنک هاگن
 کو دف

 نم !مناپ رپم نذ !مزی زهس
 حاتحاو مداتعم + مهد ؛راتفرک

۲۴ ٩ 

 . مدادهردخم داومب

 یا هب رض هک دوب نیالثم
 دشجیگ "دن دز زورهریت نژ رب

 : تفگبل ریژو
 روطنیا تسث یکم قو

 . دشاب

 و تسا روظنیمه ؛ ارچر

 ارمدوخ دیاب رابود یژور نم
 درادلوس جایتحانیاو «مزاس»

 یلاکشا 1 روطنیاسپ 3

 ۰ میو ریم تک د رتس . درادت

 :هک داتفا سامتلاب «یناجد
 نیا لک رتص م هنالاخ

 نم هک د مهفن و دورب <درمری»

 می ریگیم میصتدعب ؟متسه داتعم
 . مینکب دیاب هچهک

۳ 
9 

 یروآ هثعر و دیدش هب رتف

 عطت اد شمالک دروخردپ هک
 :دش ناطادراو «پوب» : درک

 ؟یدوب اچک ؛یناج ... یه

 .مدوب نیلاپ . اججیه
 ند رب سک چیه زا ادص

 اس
 ترس روطنبا ارچ 

 ۲ تسا ربخهچ ؛ دیاهدرک
 یربخدوب نب رکم.ربخچیه-

 و دشاب

 !ر:ناهیف هرم هیون ۰

 :تفگ و دنارذگ رظن زا تبولب

 یاد زبش وخ بلطم متسا وخیم-

 نونک |هک یتلاحنیااب امامیوگب

 ار شسپ رگ منک یم یکفءدیداد

 <یناج»دیهدب حیجرت ندیدنخرب
 یعوضوم امنح وگب اد شتسار

 تسنایمرد
 . ردب دینکیم هابتشا-

 :درک هفاضا مه «ولب»

 هبک هسانه مهوت نیا _

 ۰ دیرادنبیم نینچ
 : دمآ رد ادص «ایلس»

 - هک میناوتیمن ابآ _
 تمالعب ار شتسد <پوب»>

 هکیلاح ددو درک دنلب توکس

 : تفگ دیدنخیم
 هک ار هجنآ دیهدب هزاجا

 مهاوغیم ۰ میوگب ؟مراد لدرد
 رود همه هک الا- منک شهاوخ

 مینک جی رفت یمک ؟میتسهمیج مه

 .میدتخب و
 زایا هتف رگ و كعخ یادص

 5 نیاودش جراخ «یناج» یولگآ

 : فیس شوگب تانک
 داوم هب داتعم نم !ردب -

 4 . متسه هردخم
 هظحل دنچهن اقمحا مسبت زونه

 لثمیل ودوب «پوب >یاپبل ربلبق
 هقعاص راتفرگ ناپگ ان هکبسک
 :تفک و دب رباجزا ؟دشاب هدش

۱۳ 
 . متسه داتعم

 یلکب ارشدیدرت خساب نیا

  ایندهک دوب نیالثم .درب نایمزا
 ؛دناهدرک بارخ شرم اد

 ۲۱ طمیطب هل ی یتس -

 قیدزتكلاذ ریفو نیفرم لوپمآ

 :. یاهداچراکنیازاریغ ؛هلب

 . مرادن

 ۰ نوگلگ شتروص «پرب»
 : تفگ تینابصعاب و ده

 هچ هک مک مولعم دیاپ
 ورک راچیب دوطنیا ارت یسک
 رصقم .هتخادنا هایسزور نیابد

ً  
۳ 



 ؟یدرک مهارن اد لوب -

 ورون یب هاگن «یاج»

 شتحار ان درد.تخودوابار شنلاخ

ادنار نیا یئاناوتو درک
 تش

 كسب تائدوطب هظحل دنچ ک

 منچ هیق
 درک زاب اد شتسد كدرم

 نام یدبنس و كجوک تکاب

 دزودن

 : دوب یتاجککنا

 نیب هب نک هاگن !یئاج -

 تفرضم اب .ماهددوآ تارب یچ

 دییاوخ یهاوخ تحار هداع نما

 اه ناسآرد ناگدن رب لثم و

 دمآ یهاوخردزاورب

 رد هک دیسر <یناجد رظنب

 ؛ قارب و یزلف یتیش « نابابخ

 سیسو دیشخرد یاهظحل یار
 ۳ و لک نشوماخ

 ی درکن یئانشور

 مووخمها وخیم رگیدا رت ام
 رگید ۰ منکتحار ار

 .مشکبحند نیاذاشی
 و دز یدنغبل طقف «رنام»

 و درب شرس تشپ اد شتسدود
 : تفگ

 تک اپ نم الاح + یناج-
 متسدود ژا یکیدد اركن ردیفس

 مریگیموتیواجدعب و مهدیمداررق
 مادک و د تک اپ هک یتوکب دیاب
 الاح .بوخ . دراد یاجنمتسد

 .!یاه ربششابدوز . می هبوگب

 - تسازاب پچ . پچای تسار

 . ناتسزامیب ای تحار باوخ اب
 یاهیاس,نزبفرح . نکنلطعم
 <یتاح» رستشیو ردهن اتسآ رد

 هلصاف الب ودمآ رد هتک حب

 نیمزب« رتام» یابیولج یتکاب

 دیگ هک وب ولید نیا داتفا
 اروت ودادرب لوبنیا اس-

 .وشجراخ اجنیازا

 هکنیه و دربش اراهلوپ
 درادن رسک و مک یزیچ تسناد

 و درک ترسم یور زا یاهدنخ
0 7 

 .. جنپ ؛هوا-

 دوزفاین یزیچشل ابندب رگید
 و تشاذگ شییج رد ار اهلوپ

 مناوتین

 ۰ یونحمتک ابمامشناب ادشنک اب
 ودرک باترب یاهشوگب ؛ وراد
 : دادهمادا

 اد تدوخ رتدوژ هچره

 اهشیاژا رتدب تلاح؛هچ.نک تحار
 دش دهاوخ

 دود یناج یام تشگنا

 : نکاح دادم شنامادرو.دشقل تک اب

 یتم یودادنیاایب ! اب -
 ییصتنم . ریبتدوخاب زین ار
 7 درک مهاوخارچاد ماهتفرگ

 « رتام» تروصب ادتک اب
 , درگ باتزپ

 اب اد نآ هنارهام «رتام»

 تخادنا اوپب و تفرگ تس

 ردفرط, نانکیزابروطن امهو
 درک کمیمک هناتسآ رد . تفر

 تمالعه هک یا هدنخ , هیدنخو

 شجن ر تمالع هن و دوب هنیک

 و دانفایلدنصكب یور «یناج»

 ٩ دیس

 ؛تساجک ایلس
 مه . تسا <پوبپ# شیب -

 «ولپ» .دوشیم ناشادیپ نونکآ
 رتکد دزت ابنآ هک تفگن رگید
 دن !هتر

 .متسه تحاران یلیخ ؛ولب-

 منکیم شهاوخ » مشکیم جن
 لاحنبارد ارم اپنآ هدنهژاجا

 دننی هب
 دنا ردیادهمقومنامهرد

 : دش

 قاطاب ورب ادوف ؛یئاج -
 دبد۰آ هکشیالنع.باوخ

 نازبخ و ناتفا «یئاج»

 تمح زب وتف و بآوخ قاطا فرطب

 درک زاب اداجت آرد

 زونه هکیلاحرد « ایلس>
 زا دن اخ رچیم لفقرد ارشدیلک
 : دسرب<ولب»

 رد ابآ « تساجک یناج 

 ٩ تل وتم

 دادن ییاوج تسخن «ولی»

 هجوتم شردپ و «ابلس» هک دیدو
 . دناهدش باوخ ناطا هتب رد
 روتسد قبط هکنیایارب هاگنآ

 :تفک دشابهدرک راتفر «یناب»

 ۱ .مدادنخیود زن شهاوخ نم ژا شاداد

 ِ هچب رگبد الاحوت ؛ ولب - مرادپگن وا زارودا رام هک هدرک

 گرد یبوغباد زیچهمهو یتسین  تکالفلاحنآ رداروا مراذگنو
 دییپب زیگنا تقر و راب
 كلفط ؛ دیوربشغارسب نونکا

 «پوب» درم دهاوخ تلاجخ زا

 1: 6 ۱ و

 :تفگ و تفرگارشیولج «ولب>
 هد وشن لخ اد ملک یماعدنساس

 لاحب اد وا هک تملیارد حالح

 منادیم نم میداذگب شدوخ

 منکس مدادراکج

 و دش وکتگ دراز «ابلس»
 تفگت وشخ

 اینک هک روظ ابه باش

 اووا هکنبااما .هشاب دییوکیم
 یقاصن!یممیراذگب شدوخلاحب
 دشدهآ وخ هخوگ شناج , تسا

 . دوش ووطنبا متسبت_رضاحنم

 اصمزادناب هک تسنبا مهشتلع
 مرادن ترفن واز)

 یفاجنم .تسیفرحهچنیا-
 رفتهواژازک ر هومرادتسود ار

 ع وضوشا!مهناتدوخامش «متسین

 دین ادیم ار

 شرهوشددا رب یوزاب«ایلس»

 یمرتد دیسچأ رز

 «دیرواد تسود ادوا امش

 یسک ناسنا رگ ارخآ اما. تسرد
 مقاوم رد دیاب دراد تحودار

 , هات شکن توورف

 تنشب ودیابن تدبنمژا_ تهجیب
 3 ضوگ نکننب او

 متسین ,نیا رکنم . مبوک ی مچ
 یهاوخیمن ار دب وتهک

 اما .تسا ربخ تن لاح رعرد و

 یاب رنک دانزورما یوکشفگ زا
 دویپس یمک دیما هک م دیس هجبت
 امتسد زا یزاکح یهو دوریموا
 , وتست هتخاس هصخش

 درک مطق اد شرح 9

 و
 نم . دیئامرفن هابتشا

 . موشین نادرگ و
 ژا و مهدی ناتناشن ارمتشب
 ۳ ۱5/۷ قخ دم هاب مری

 .تسود ]رشت ددارب نم . ینکیم

 .متکیم كلاجخه وازا . مراد

۱ 
۱ 
۱ 
۰ 1 

1 
1 

۲ 



 كر رب تسسصم

 نیاژا مهآ وختیم هکلب تسیث معحرت

 نیرتپ و دوش تعار تاقاکم

 تسا تک < کاک
 >تلابا ین لحم

 تهجیناتسراب رپشنیادد هک
 

 دوجومدا رفاه وگبا یرادهاگت

 دشابیم

3 

 دش زاب باوخ یاطا رو

 هیواژ نی رتکیرات رد «یناج»

 یئادصچیه دوب هتف 5 یاهناطا

 نیدداو هژات . .دیس ریمنشوگب

 سح هنیسرد !دناشیاهسفن مه
 .دندوب هدرک

 تکاب اب <یناجد

 اجنیا زا اد اپتیا ؛ولپ -

 لاحنیابا رممهاوخیمن نک جراخ

 دمآ ردادصب تبالمب «ایلس»

 گز مياهدید هک الاح-

 ؟مینیب اد زیچهچ
 متسأوخسن نم .ایلس؛ایاس-

 نذ درکنمامت |رشاهلمج. وتهک

 دا رکت ار شیلبق مالک هدیدتبیصم
 اد شرهوش یمرنب دعب و درک
 نآ یدد و دربلبم كيفرطب
 تفگو دناشن

 اد نامدوخ ارج مزیزع

 ارنامیاپیشچ و میسنزب لوگ
 یسک نینچ هک مینوکبو میدنبهب
 درادن یجراخ دوجو وت نوچ

 نوا قارک تجار ار<یناج»یاهوم

 و دز یاهسوب شغاد یناشیپ رپ
 تخادنا نتتدرگ دوم ار شتسد

 «ولبدو شرهوشردپ تروصب و

 تفگ تسیالمب وتحود مشچ
 منکيماضاقت امشیود رهز|-

 هکنآاب . دیوشب حراخ قاطازا

 یاهزادنا ات روتسدنیا_یارجا

 نود اذپعم دوب راوک ان ناشیارب

 1 دن روایب ناب زرب یا هلک هکنیا

 دن رنوربقاطا زا
 سو ۳ ۳ و ۵ ۳ یر و 7 ی ۳ ۳ ۳ ۵ ۳

 نا ريا تاعوبطم هراتس نیرت هدنشخرد

 «یناجهدندشاهتن هک یتقو

 :تفگ و تکه ادتوکتس

 معساتم یادخیلیخ ایلس_

 یفآعوله توان گچ مندی
 لک

 داد ناکت ار شرس «الس»

 تفگ و
 درادن یاهدناق فسات

 نفلت سیلپ ءداداب نونکا مه

 ناتسرامیبیارتودنیایب هک منکیم

 دار

 نکنادراکنیاادخبارت هن-

 زانرود تدوخ زا ارمو

 زا ادیکب نیا طقف مزب زع-

 لوّئم تاماقمدی اب نع ها وخت نم

 امیک دن ز :مراذگب ناب رجرد ار

 دب اب ای تسی نکس بیت رتنیدب
 همادا یگ دن زب تمالس و شوخ

 یوراب ار رمهکتیاابو میهد

 مینک لاتفسا ژان

 داکب حج ریاهق السد

 تساوخیم هلیسونیدب و درب یم
 ادج شرهوشیک دن زهک دن امهقب

 دوب سیخكشا زا شتروص
 ار <یناج» تروصو رس تسداب

 دادیم شزاوت
 شمار ساسحا زین <یناج»

 سب هک یشمارآ هن هتبلا درکیم

 لصاح هریق و نیفرم قیرزت زا
 ؛نشع زا هک یشمارآ هکلبدوشیم

 دیدپ یگ دن زب قشعونزب قشع زا
 یرطاخ تیاضرنأسب تسرد.دیاپم
 ندیداب زا سپ مدرم یارب هک
 یلاسكشخ زا سپ یلصفم ناداب
 . دوشیم داجیا یلیوط

 ینکیمدات ره!ایلسبوخرایسب -
 سیلپ متسهوت رابتخ!ددنم.نکب

 دا نمج نایاب

 ج مه تصحخش
 تسا یئاهل و نیرتهب زا یکی شدوح
 قب وشتا ملیف * هدرک افبا لاحب اتهک

 تكرزب ناد رک راک یاربار «هناتسود

 ملیفنیا . دومت یژاب رلپاو مابلیو
 لا ویتسف وودشنآ زا هک یتاداقتن !مامتاب

 تسدبادلوا هد هتشذگ لاس ناک

 مه اد كچوک هتکن كب .دروآ

 همهفالخ رب رب وک هک دیتکت شومارُف
 دوویل اه دیدجو یمید۶ ناکشیپ رنع

 مس مس موسس جرم دهاوخسن و هرادن كلسمرجات
 ۰ یا ميس هس وبنیل وا

 فرطهب «رتصآ زلبن>

 نمب هکدوشن شومارفو دمآیمنم
 ادتبا نم هدهدیمناشن یبیجعٌهفالع
 منکیمذان ؛مشکیم بقع ! ددوخیردق

 ارم و تسین دادرب تسد < زابنو یل و

 -یم مکحمودریگیم شوغآ رد كنع

 دوختبنایصاب نیتقونآ دسوب
 و مشکسم نورب وا یاهتسدژاارم

 نیمذهبو دریگیمتخردب مياپ اتلفغ

 هنحمنیا همنددنچ میوکست .متفایم

 تخردب نمیاپ_هبت رمدنچ ودش نی رعت
 اسپ هکدینادب ادنیمه طقفدروخ

 ارچ هک مدیمهف ؛هنحص نيامامتا

 . متشذگیم

 را وشد زاک هسوب دنتش | دءدیقع من اتسود

 تسایلکشم و

 تک ایا ربد
 و ناوج رتخدتسب نی زا نم

 زایهاتوک لد یافیا دیدناک هک ابد
 باختنا « دندوب < رهشداب رف» ملیف

 لاسهدراهچژاشبب نامزن آ ددومدش

 یایلاتبا بوبح* رتخدکب نم .متشادن
 یناجكب «تنک دراچی د» اب هک مدوب

 حس

۰« 

 روم یدا رف

 مد رکسبع



 ناب لازم
 اهم

  زایمک تالوصعم نیرتیلاح زا

 مانب مفسب نرق سک ون

 ول راک تنوم ردهقباسم
5 ۲۲۶ 

 یگنر مامت ۳ یاس
 ب

 : گلا رتشاب

 امشبو وبحهروتکآ , لک اد >ظا ]
 ی

 یوسنا رف تاتماو رام یو راهالب

 وداروجیتک باک ج.یل - ورمور رارس

 ولراک تنومرد هقناسم



 گ یاخابس هند
 ووراکهاشرا یکی لاسما یئامنیسنوزس ی رلاع و راتهم*مات رب سم راهچ

 مانب همشباخت :ا تقو

 تخاد 1 ن» رد یک

1۱۳ 

 اب 46 ن تمس ودنه یاهنس تعنص

 صاخهجوت و تفداب نانودنه رد ملیفنیا

۰ ۱ 2 

 دوریمرامشب لاسیعامتجا و یاقتن|یاه راک هاش هلمج زا و ۳

 دلا رتشاب

 شن _مٌش هک نازدودنه لوا هردو بوبتیم روتکآ دنن ] وبه

 ؟یفوعمنایناریابمینیا طمونهکیدنهكاناب د ابیذ هدانم" نود



 ره 0 و بن متهم هدر. امترصفشو ده و

 یئاشاعن ههزانیم>: مر
 ساو رد

 شویهایس روالد
 ص

 »بدر بلجدوخبارمومعهجوت گیدرا

 تخاسده|اوخ

 انیدمایشی رتاب

 لدونیتنا) و مایفبب رفلد هرانس
 دراد هدمب اد دلنل آ لباث

 شویهایسر والد

 رون رآ كنيک نامز نیربش میند
 یورارد رک زیم یاههلاوشد

 دزاسیم هدز ژ ودرب

 «شوپهایسروالد» یکن زلف

 روس 1. 25 92 9
۶09805 5 
 - عوا 0
 واوء هک

 ۳[ ترا و4

۱ 

5 

1 

7 

1۳00 2 ۱ 
 ۱ 7 هع«)

۱ ۷/0 
 .ر



۳ 

۹ 3 
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 3 ۱ 2 یاد دو دنم رنهد ابیز . ناوج
۰ 
 ون

 و
۰ 

 حاودزا ویتوشان ز یکدن زرد,هشیمهابیز هراتسنیا هکیدوج واب

 وهدوبقفومشا یکشیپ رثه هنرحردنونک ات یلودوشیم تسکشاب هجاوم
 رخاوانیا دد اصوصخمددرگیم هدوزفا شن ادادف رطهدعرب مهژورهب زور

 دیدرگ ورب ود مدرم لابقتسااب یکمه هک بلاجملیث نیدنچ شیامت اب
 نیرخآ یک ذاتبو ۰ دومننیمضت نانچ مههدنیآ یاهلاسردارو] تیقفوم

 «نویندب ویدو و« رجنی رک تراوتسا» قافتاب «كچ وک هبلکو مانباد شیلیف
 دین اسدنابایب

 ارحبحص خساپ دیتسه هقباسمنیادد تک رشب لبام هکبتدوصرد
 نتهسب هعرق مکعب ضوعردمهام دیرادلاسرا هلجم سردآب ربمت لاید ۲ اب
 دون میهاوخ میدقت هلجمامهس ناک دننک تک رشذا

 یدیراورم و یاهرقن هکن كي یاهنارک |

 پوکس اهنیس

 بلا تعشاس

 مایف شوی راد ناریارد هدنیامت

۳۳ 1 

 ٩ صخ صصح صخ صحت صحت ۱۰

  ۱وا راهب : هدننک میظنآ
۰ 

 ژورنلوم لودج لح
 یقفا

 وداروج یئاک -۲ دود -۱
 - د اک هبر - هژایدنب-< ناو-۳

 جرج- و وللتا -۷ یتاهدرتخد
 تلماه-۱۱ یلیل-۱ ۰ رب

 یدوبع
 ز ورک ادو-۳تشد-۲ كار -۱

 دلنلا  رثدداک اوا-د ندو-

 لابوج - ٩ اهلاب - ۸ یترام-۷
 هثداو-۱۱ كنج ۰

 ژورنلوم لودح ناگ دن رب
 ۱۳۳ هرامش

 ما رک ناک دنن | وخ زا یریثک هدع

 دندوب هدومن تک رش هقباسم نی؛دد

 لیذ رفن ۱۰ یشک هعرقزا سبو
 زا دن وشیم مالع)هدن رب هلیسوتیدب

 ودزوردوشبم تساوخرد ناگدن رب

 همجارم رتفدب یداج هامرذآ ع هبنش
 تفایدد اددوخ یراختفا تراک و

 . دنیابن

 نایسوغوب ردادلیه هزیشود -۱

 رهمدوپ نچم هزیشود -۲
 یصتا نودیرف یاقآ -۳
 داژن میهاربا < -<

 )رفع نسج مع ته
 نایلعاسا نیگدوک+ ->



 بس
« 

 دون همانرب نی همانرب
 7 ۹ ۱ ۱ گ

 یقرشیدمگ ی اهملیف راک هاش تی رتگ ر زر

 نی رم ویسران ناب رب هلبود یکندرمامت



 بشما

 ناریا یامتیس نیرتگ رزب شما
۳ 

۱ ۱ 

 دابس
 مانب یگندو پ وکسامنیم ء یفامرهت ملبف نیرن هثداحرپ

 .اقی رفا رو تشحو

 هد داد ۷۵

۱000۵ ۱۱۵۸۵۵۵۵۵ 

۱۱ - ۷ 

 ۱۸۵ بعرب ع هم ۹ ۳۹۳ هم اب 4 3 2 :
 تعسععع ور وفت

۲60۳۷۱۷۱۵۵۵ 

 هثیب راه یراک د)ان ودكد زانطهرانس ۳ ادنور :لا رتشاب
 9# نرینک :ارنآ ریل درک دیدا وشنروابهدینبنناد(اقب رفارد ثش>و)

 رد ۳۳ 3
۱ 



 شویهآیسروالد

۱۷( ۵ ۲118 3 

 زوردن ]یره-لدومهردن آ -انیدمایشب رب اب دل 7

 یلسورب تربلآ و نلآ نیوربا : ناگ 1

 تن رگ یات : نادرگ راک 1

 یکند - ایبملک یناپنک ۱۹54 لومحم
 زا یشفن هنوک ره یافیادد نونکات هک یب وبحم ناکدیب دود

 .دریمان اد «دلنلآ> ناوتیم « دن اهداد ناشن 0

 ورک عورش یفنم رتک اداک كی دد « یتانج ملیف رد تا 3

 ءرخالاب وتجتکر ش شذدایبو شذدا اب یئانجیاهملین ۷

 فورمم ملیفددریظبب تیقفومذا سپ .تخادرپ و

 ۰ ینایدد یورین نتیپاکل یبقذا یرگید فلتخم یاهییت 3 3

 یزاب یتیمهااب یاهملیتدد ادوجارجام نامرهقو نابلخ  ا

 نانکیز

 تربا [ ونلآ نیوریا یمان هدننک هیهت دد ۳ اسرار 1

 زا یخیداترثا كي «نشک ادورب كيوداو» لقتسم یناپیکرد یلسر

 مانب ووتوآ كنیک داب ددو درک زیم یاههیلاوش یروشحلس نارود
 هدادراشتن] اجهمهرد یدوزب و دنتف رک هیهت تسدرد شر

 تپج رهذادوخنیا و .دومن دهاوخافباار یغیدرات لدنیا دل نلآ هکر

 رتدوژ هچره دنتشاد وژرآ یو نادنمقالعو دوب زیکن |تریحو یندُ

 ءدهاشرواکتج وروهتم هیلاوش كلي شقن دد ادشیوخ بوبحم ٌاشپ

 سی رتک|«انیدمابشب رتاب» ابیزءداتس ارءدل لب اقملد ؛دن رپپ تالو
 لروسردن و, یوزجب . ههیامنیم افیارادکشت هسو ,ونبتلاد ی
 یشزدااب لدمیاهدید هایسرداچ ملیفرد ادوا هک یسیلکنا هتسجرب

 «نسدآ ناو یاههتخاسزا زین مایف ننمجيهم كيزوم , تسزژ

 تا هدش هتعاونندنل یتنطلس كيت ومرالبف رتک را طسوتب هکدشاز
 نودب)هقیقو موتسسب (رلاکینکت) یگند تروصب «شوبما

 .تسا هدیورگش خب ناهچرد ایبملک ینابسک هلس»ب (
 لابود

 یتشگنا نو
 و اجاق 9

 یندلکیام -وب راد لیئاد - نوسیمزمج : نانکبزاب
 كنالوتا هدننک هیهت

 جیویکنام ح فزوج : نادرک رک

 ۲۳۳2و رق سک و ینایمک لوس
 1 ۳.۷ ما هکیدرم و ایم ۱ شمو نیرت هنج ربا یکياد تم 3

 تس

 5 ۶۳13 راپ نم يااهاتبدوم ِ دریکیمزارق هجوت و 1

27۳0 
 رو

 ارت[ ,وکسم یاهدوشک یاه
 هدننک بهت یتقو. .و دیدند نارجت
 تی میصت تكنالوئ!فدرمم
 طیف وم نیایودزآ
 نوتکات هکدون باختا 1داشح ملاعكرزب نادرگ راک «چیویکتاع ل فزوجو نآ یتادرگ داک یادم

 :اههنحم درو دنک یمافبا ادنوسیم لباقم لداتآ او لیناد» دن راد یفاک نابیا اناوتو ترزب هشیب رثهنیا .مدنم رتههم كشنودب دن !مدیدار ارودت اب و نیل رب زا یدرم « تلادع ٌةجنیاهملیف هک ی ئاهن ۲. دوبن یسیلکن | دونک | «نوسیم زسیچ»ذا رت قبال یکچیه. خیراترورشم سوساج نیالد یاهیایارب .دادتیاضد اتم ماسنااب زین كنالو ودرکیرادرب ملیفو هبهت هتسویب عوقوب نانسادهکل وناتساد راکت ] دوخردمهم یاههنحح هبلک هک طرش نیاب اهتنم تفریذپ !ركنال یاضاقت چيويكنام .دوب ه,دروآ تسدب لاع نادرک راک نیرتهب ناو ارراکسا ةزیاج «ویاءدایدد هنهو هیهت یارب هانكبد هیبتیاررب ۱ ۹: اد
 رلکیام» زجب ؛دهدمرارق ,یناتتحت
 اهاجنب هکیروتکا «ندیماهرتلاد»

 ؛رابود
 ۹۵۰ لاسرو ۰ «رسهب

 و تمحژرپ راک نینچ

 شقن رد «وب زا

 الماکاد اشیقشع ی
 سک و ق ین ایمکف وومم «تیپ رنه<ین
 تاکی ان و اهملبقدد تسایلاوتم ل

 یلیخاهدرک افیا نونک ات هکنسا یئاهلد نیرتیبژا یکی» + تسا هنفگ ناراکن ربخب «تشگنا جنی» ملیف یوصخدد «نوسصزییج»
 «...دوشراذگاونب یماهشقن نینچ هشیهملیام
 ژورنل وم امنیس

 4 رمزآ لبث هرس و رب

 رب 1189 81۲۵۲
 .. دواودوونوج-تیل انیجرب و-رتنهیرفج- تک او تربا ر نانکیزژاب

 دلاوسادرج:نادررک راک زکج.ل مهم لا 7 هدننک هیت

 بوکس امنیس - یگند -یتسترآ تیانوب یناییک لوصحم
 1 بلاجوزیگن |ناجیه لوون زا مزکجتربلآو ۰ ۱۹۵ لاسدد

 هیهت تسدرد یلیف «كرمزالبق هسوب كیو «موسوم نیولا ربا هجوت
 . ورک م ادختسااد نمورین دال دومش» تسیرانو تفرک

 و دیزک رب ار«دلاوسادرج» ۰ ملیف ینادرک داکیارب . تربلآ
 . «رتنهیرفچ «رثک اوترباد تبجنپا زا و دنک ءدافتسا دی دج وراکهژات .ناک داتسوناکشییب رتهزا تفرکم صت نآ نانامرهق شقن یاقیا یارب
 نا ادیلصا یایار او باعتن) اد دراودوونوجو « تیلاینیجرید
 ین رب یاهملیت واذا . تسارت دوشم هبهذا ابیرقن « رثک | وزدرکم یقت
 امدید نا رهتود ادامورتن وم یاهنالادو + راغتفا شزرا « تابلاد
 . درادهدمع رب اد «سیا راک دوب» یفثم لد یو ملیف نیادد

 ویو , دناهداد شیابن نوئکات روا .دیف-رب ملیف ابتو.تسا سانشاب . ۱9۳۲۵6 ها وزن « ملیف هی رثه نیمود < رتنهیرفج»

 . ددرگبرهاظ نلا شقن ردو دنکبم افبا اد نز مهم لد تیلایئیج
 .وسو > ملیف یوم نیدز و ابیژ سی رتکا «دداودوونوجو « رغآ
 8 ارودبدن اک «ویارهچ هس» ملیف ددتک رشطاغب لاسما هک «یناطیش
 « دبانیم یزاب تردق یاهتنماب اد" یتودود لد دشاب یمداکسا هزیاج



۰ 
 موم
 1 رز 1 تم

 1 ردلنا و یلین
 د دن وماناد۰ لا ۰

4 
 ۹ یمسک او زنا و

۰ 1 

 ( نروپپیهیردوا ٩
 ۹ (ساواش دولک ) هیلاوش سی روم (ساواشنای رد! ) 2 ۳۳ ۷

 آور ور ور و و و اج بو رویم وب

 یتبهومدن ژاسیدب ملیق دنتسیت رداق هک یناک دنتسهزوته هکنی
 راش تشکناو لئقهدع نیاژا یکب دناوتیم «ردلباو یلی» .تس > ی ۳

 یو توضم

 نوجدشابن یا هتسج رب رثا «رهظ)ادس رد یشع» تفردیمداظتتا

 تبققوم كیدیدجت یارب و یلیقداختفا كيییدد هکییاپملیف هبلک ال وصم
 هک دوبن مه یکشو دندرکیم هجاوم تسکشاب دن وشیم هتخاس هتشذک 1 ۴ 9 , ۰ ۳
 تقفومو راغتفازا یشان نایمطاو داتعااب «رهظزادس رد قشع»

 نآ .دهاخم هاتخشوخ اما .دوب هدشهیهت ,لیق لاسودرد «انیرپاس
 درک تباثار نیافالح

 .تسا شژرا ابو بلاچ یطیا رشرهو لاحهمهرد هتالخراک
 ترزب داتسا كب هقالخرثه لماکنزا تسیاهنومت < رهظزادس رد شع»
 ردو هپاه ههبشیب دشاب هتشادن حیجرت «انیرباس» ملیفرب ءاگ رهو
 . دریگیمدارق نآ فیدد

 نآ تلاصا ظقحاب نمچل تسن را ملقب یاهمانشبامن زا «انیرباس»
 یلو دوب سوسحم یکدنا نا وبرانسردرت ات ریثاث اذلو دوبهدش یابتتا
 صخش هقیلسب تتناآدولک ملقب یلووت زا یهظزادس دد قشع» هژوص
 ناتساد لصا هکنآ نودب «دن ومایاد» قانناپ واو هدش سابتا ردلباو

 و لوصاب هجوئاپاد دوخویرانس دوشلئاق یتیدودحم اهن ] داک یار
 یارب رما نیمه هکت سن یدیدرتو دناهدومن میظنت انیسمویدم نیناوق
 زابتما «انی رباسو لیاقمرر وامنسرتهرظن هطقن زا رهاظزادم رد شعد
 دی ابنیم تشکر یک و

 ملیف «انیرباس» .دنظوفحم دوخ یاجب اتب رباس تانحمهتلا
 یک دنا طسوتم هقبطیا رب یتح نآ نومضم كد هک دوب یتبعد نیس
 ءدن راک «دلبارو راک رظن هطتنزا نیا دوجداب یلد . دونیمرارشد
 مهدیم حیجرتاد «رهظ)ادمبرد قشهو دوخیسخش هقیلسب هجوناب

 طوب رم رگیدکیپ یریجنذ دننام ناتساد میاقود تان ایرج
 تسانوتظم رب وک یداک و دوخرسمه هطبارزا هک یدرم نابرج . دننسه
 ریوکتاجن .یارب ندوببیهیردوا یزاک ادف . دریگیم رپوک لت مسصتو
 رپوک راک شوما رف و ذابسوه عبط :رگیدکیب ودنیا هفالعو نذع سید
 روش نامه اپ رپ وک تاقالم وارد تداسح سحندمآ دوجوب هاگنآد
 و هبلاوش طسوت رپ وک بولطم نز نتخاند هودن ۰ ندوپهیدددا یلصامان و سردآ نتفای یارب هبلاوش سیدوب همجا رم «مامحرد یئریغ
 نودب هک دنتفایم قافنا یوجنبو دنسریمرظنب یفطتم الماک اهنیاهمه

۳۷ 

1 ۳ 

 # 21 ی اداهنآ یچاشابت ماهبا
 0 ۳ ۵ کباب سیداب هک ملیف یادتب

 ۱۳ ر یر انا سنااب دوتیمهداد ناخ
 ۳ ریاست اوت هنسنلیم ادرگیدکب تروص هک یکسوداب ۱ رز ریپاقنو درود 0

 فا رآ یلاها تایصوصخ زا یکی وسب راب هکلب دژادنابص
 هرم مور زا همدقن نیشردو هدادن ِ ب

 ووک ناپهکت رس: نزوبپیه یددوا ینفلت هلاکم

۳ 

 وئروخ رد وب رانس نتشون رد ردلپاو ت

 ی

 دنچ هسوب وجامژا فلتخم نالبدنچاب

 راش کر وغ راک دد ریلباو طلست و تددف اجنیازد دوری حس ۱۳ دن زاون ورب ون ران ندرت هتق رقاییم ۳ زا یر
 ی و تاب دهاوخ همادا دم نالبدد هک ینوبک زاغ[ و هدع ۱ سا نوک همدا ندبه ۶۳ را هوس تسا تیمارب ۰ ۱۳

 7 هدرک رب زی اررگید قاریلراهچ سیسو رپ سیو ددخ آی هکر بوک یداکذا (تاشمویدم) نالبك ۸9 وریگیم ماسن | ادص هلبسوب لصع نباكيمک هفاكي داجیا یارب
 راک شوک زک ناکدنزاوئزا دیدج نالپ - دهدیم له ناک دنزاون
 زور ساپ ناگدنناونب ارتآ و هتشاذک زیم یود !دیرطب داب نیا رروک دوشم (لقوتموا كيدزت رد هک كرحتمزیم و رب وک ی راک زا دیدج رو رتهدیم له رپ وک یداک فرطب ارنآ و هتشاذگ زیم یود اد یلاخ انار سپس ودنشکم رس اد بورشمو هتشادرب نتخاون زا تسد یکمه نی اهنآ كيدرت د مدشرادیدب بورشمزا رب ناوبل راپچاب كرحتم
 اب ۱۳۳ ۰  یزاک زا تامویدمو دنکیسن ربیفت نالب اجنیارد
 ربکدزلب زی ؟اگنهرگیدراب یتدمزادء, و (دنتسه بورشم ندیشون ۱۱ سر ناکدنزاون شیپ زیم تسا مولمم هدش هداد نان الت هیت ابهجوتاب) دوشیم مطق رتسک دا یادص ناهکان یهتنم دنامیم
 ۱ . دسریم شوکب اهنآزاس یادص ددرکیمرب

 ۱ رولکس تیاکح ددلباو غوبنزاهک زین یرکید یاههنح
 آر هچاپردرد ندوپیهد رپ وک شدرک سناکس : دنتسه نادارف ملی
 ۱ هک اد شرسمه تنایخ دویک كمناج هب هیلاوش سی روم هک یئاج
 هه نهآءار هاگتسب رد هتسص نیرخآ هرخالاب وارپا راظتنا نلاسدد
 . دنپامنیم وگنفک ملپف نادرک راک كرزب تیصخشزا

 ابو هن شیپ ره هک دهدیم ناش رگیدراب كنارف شقن رد رپ وک یداک عم ملیف یساسا یاهزایتماذا یکيناکبشیپ رنه یزاب

 هسن

 دشاب یم ژان وم



 ! نرویپیهیرد وا
 دووس وا باضتنا هک درک فارتعا دباب نیا

 هدهدادرا رق هباسدد هشیپ رثه نبا هرهچ اههن

 ابو كيیدوگی رگ هک دوب رتهب ددرگن داکش ۱ ۹

 ردندا وه مابلب و) دندشیم هنف لد نبا ی ی
 زاالماک و دادیم ناشن ادیبب ماگ راحد رس 2

 «ملیف لدنب رتمهم«ناب رآ شقن ته یددو) ( دوبهدم] 7
 دبسیاناوتدوتک ] هیلاوش سیب دوم .دهدبم ها ر
 تاعالطا هکیاهتحص رد اصوصخمو دهدیم ماجن

 تسوا رتخد نایدآ هک درادبمراهظاو دهدیم واب |

 رو هک یلاهنشود هیاس تسا یلاعدولم مابلب

 دوخزا روی رتسکا یاههحصدد هک یرنهزبن و هتخاسرا رت رم انه تاب

 دناءدو فا ملیفشژرا رب یهجوت لباق نازبس هدادزور
 زنارفو هدش هداد یناوارفتسهآ نن۰ كب زوم

 - قداغ هقیلسو قوذ « تقد نآ فینصت

 قافتابندوببیه یددوا هکباهنمص . تس

 دنکیسدیدمت ادوا هک یرطخزا رب وک یداک تاج
 دزاد هدهعرب اد یلصا لد كیژوم . دن ور,« س

 دوبک كمناجدمآ وتفروقاطا لب اقم یورهار اب

 هک یتقو یلو دنتسه ءارمه اهل وک رتسک را كبذوم اب دناءهد هتفرگ
 اپنآ هکنآ تلمب دن وشیم ؛داد ناشن نیشام رد شتسودو نرو

 باضتا هلحص نتم یارب كيصالک كيزوم دنتسهراونا و رسنا د
 ابو بلاج یردق, كبحالک كبژوم و ایل وک كب زوم طالنخ

 یتیحرد هبایزو ارنآ تلع هکنآنودب یجاشاء: «

 دتفایم هدنعب هدرو | رد ناجی

 یدیک كرزب و هتسج رب یاپملیفذا یکپ «رهظزادعب رد

 دن |هدمآ رد شیامنب نارهتردریخا لاسد
 یو جورج ور جوجه بس میرم

 گلی زا هلط باور هرامشنیأ
 هحفصءء رد ائانشتسا نر

 دلش رشته

۳۷0 
ِ« 

. 
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 یو وب ور ور ور و و و حوا و حر

 _ص

 نینچمه وامنیسه راتسهلجم هتش دگ یاهه رامشهیهت یا رب

 هب دوخ بوبحم ناگدیپ راه یاب ز یاهمکع دبیرخ
 یشدرف رب رحتل ام زا ول

 یك رادنا ژ



۳ 3 

 ۱ انب یقیقس تشذگ رس كر زا صابنت)یس وساجب؛هلرزب راکهاشكی
 عانب یو

 ۳ ات
4 

 زاکسا هزیاج راپچ هدن رب چی وهیکناع فزوج كرزب نادرک زارثا

 لا رتشاد

 تاوضتم رج

 امش بوبحم و كرزب دنمرنه

 ویرادلیناد

 یوسنارف فورعمهراتس

 ینرلکیام

 فو رعمدنه ریه

 تخادرب یسوساج خیرات رد

 كيب یروآ ماسرس خغلبم نینچ

 تسا هدوب هقباس یب سوساج

2557۰ 
 ۱/۱0۲ ۷۱۵۵۵۲۲ تم ی مو ناساج ریذپ اف ناطلس۰

 ف زارسا یصاخ تراهماب هک یتسدربزسوساج یه لک
 ۱ ب میلست یتفگنه غلبم یفابرداب و هدرب تفرسب نارهت



 راز لاو.
 تو هزباچهس و دز را ملاع از زا راکدا

 لک لاخ
 زهایا و یعحنآ كرزب هدنسون ر

 دلا رت اب

 یناینامان 1
 را ۰8 سن ر کا س ارم چ) زر

۳ 

 ه:.اج مایف ارد ع تک رش رطاخ

 ۳ دما

 رگبد رابکب ای بوم ده رده

 دوما دهاوخ دوخ رذههجوتم ار راظا

 نا واب | زب ِر ان

 یلجنآ رب فورعهدنهرنه رهاوخ

 لخ لاخ
 در هدیدنا دیش ریظن نون ازهک تس)ی رثا

 لگلاخ
 تساو ۵ بوس امنرس خب ران ررذپانا ذ راک ا۵ثلر

 لگلاخ

 هوریلاع كبثاءا رد مابفنب رنگ رزب
 یا نادر راک رثا

 نام انار
۵ 




